Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICAOO(A) NO JORNAL
BOLET ~ DO MUNICIPIO

N°.c;t3: ....9.. de'?..L!q_y#.

LEI N. 10.483, DE 23 DE MAR<;O DE 2022.

Autoriza o Poder Publico Municipal compor o
equipamento de uso pessoal do fiscal de
posturas e da Guarda Civil Municipal com
microd3meras para a realiza~ao de suas
atividades operacionais e a instala~ao de
cameras de vigilancia no exterior dos vefculos
da Guarda Civil Municipal da Cidade de Sao Jose
dos Campos.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 12 Fica autorizado o Poder Publico Municipal compor o equipamento de uso
pessoal do fiscal de posturas e da Guarda Civil Municipal com microcameras para a realiza~ao de
suas atividades operacionais e a instala~ao de cameras de vigilancia no exterior dos vefculos da
Guarda Civil Municipal da Cidade de Sao Jose dos Campos.
Art. 22 Os equipamentos de captura, registro de imagens e de sons poderao possuir
qualidade com boa resolu~ao, op~ao de impressao, com sensibilidade
luz compatfvel com a
ilumina~ao do local, a fim de permitir a identifica~ao fision6mica de pessoas ou situa~oes presentes
no sistema monitorado, fun~oes tecnicas necessarias para utiliza~ao dos recursos quando for
precise, no intuito de identifica~ao dos infratores ou da situa~ao ocorrida.

a

§ 12 As imagens e sons obtidos pelos equipamentos poderao ser preservados por, no
minimo, 120 (cento e vinte) dias.

§ 22 Poderao responder civil, penal e administrativamente aqueles que utilizarem de
forma irregular as imagens e sons armazenados pelas cameras de vigilancia e monitoramento, bem
como, no seu descarte antes do prazo.
Art. 32 Os GCMs da Guarda Civil Municipal da Cidade de Sao Jose dos Campos em
missao externa terao, obrigatoriamente, microcameras compondo seu equipamento de uso pessoal.
Art. 4Q A

fiscaliza~ao

da presente Lei ficara a cargo da Secretaria de

Prote~ao

ao

Cidadao.
Art. 52 As imagens e sons gerados poderao ser requisitados para fins de investiga~ao
ou instru~ao de processo criminal, cfvel e administrative quando requisitados pelo Ministerio
Publico, pelo Poder Judiciario ou, ainda, por autoridade da Secreta ria de Prote~ao ao Cida - o q\
for parte interessada em ambito de processo administrative.
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Art. 6Q As despesas decorrentes da aplicac;:ao desta lei correrao por conta de
dotac;:oes orc;:amentarias pr6prias, suplementadas se necessaria.
Art. 7Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;:ao, revogadas as disposic;:oes
contrarias.

sao Jose dos Campos, 23 de C :Ol - -

Felicio Ramuth
Prefeito

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
vinte e tres dias do mes de marc;:o do ano de dois mi l e vinte e doi s.

EvertL .ueira
Departamento de Apoio Legislative
(Projeto de Lei n. 379/2021, de autoria do Vereador Marcao da Academia}
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