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PARECER Nº 443/2021 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 652/2018. 

O projeto de lei em pauta, proposto pelo Vereador Gilberto Nascimento (PSC), dispõe 
sobre a instalação de câmeras de monitoramento em Instituições de Longa Permanência de 
Idosos (ILPI). Prevê que este monitoramento seja acessível em tempo real aos familiares ou 
responsáveis pelo idoso, mediante o fornecimento de senha de acesso ao sistema de câmeras. 

Na justificativa da proposição, o autor argumenta que devido ao aumento da violência e 
a sensação de insegurança, a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico das ações 
humanas, por meio de câmeras de vigilância, tem sido cada vez mais comum, inclusive em 
instituições de atendimento a idosos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ) solicitou que o 
Poder Executivo se manifestasse acerca do projeto, incluindo "a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da proposta no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes", tendo em vista "dar cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 
101, de 05 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando-se que é o 
Executivo que detém os meios para prestar essas informações" (manifestação do relator em 
CCJ, encaminhada junto ao Ofício SGP-12 nº 200/2019). 

O Poder Executivo se manifestou através da Secretaria Municipal de Assistência Social 
que, em termos gerais, esclareceu que pelo fato da despesa em que se incorreria não ter sido 
prevista na Lei Orçamentária Anual nos anos de 2019 e 2020, será necessário "verificar a 
viabilidade técnica e estimativa de custos na aquisição de câmera e serviços de 
monitoramento" (Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 029871645 - 16 de junho de 2020). 
Não referiu óbices "à instalação de câmeras em áreas de circulação de acordo com a 
necessidade e aprovação das pessoas acolhidas respeitando-se espaços privados como 
banheiros e quartos". Todavia, refutou a obrigatoriedade da instalação de tais equipamentos. 
(Encaminhamento SMADS/GSUAS/CPE Nº 030028984 - 19 de junho de 2020) 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ) emitiu parecer 
pela legalidade do projeto. Contudo, apresentou um substitutivo que adequa ao texto de forma 
a proporcionar a proteção da "intimidade e a privacidade dos idosos, bem como confere à 
proposta contornos de cunho mais programático" (Parecer nº 207/2021, da CCJ). 

A obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento traz à balia o debate 
referente à proteção da privacidade: trata-se de aspectos jurídicos e legais que envolvem o 
tema. Por outro lado, o monitoramento nos mais diversos lugares públicos, ambientes de 
trabalho ou de circulação de pessoas tem se estabelecido como uma proposta de segurança. 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos seguem normas de funcionamento 
constantes de Regulamento Técnico disposto pela Resolução da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 283, de 26 de setembro de 2005, que define 
tais entidades como "instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 
residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 
com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania ("site" do 
Ministério da Saúde (saude.gov.br, acessado em 07 de maio de 2021). Na Administração 
Pública Municipal, o atendimento a idosos, considerando também a rede de parcerias, de 
acordo com dados apresentados pelo Centro de Monitoramento e Avaliação da Rede 
Socioassistencial (CMA), disponível no "site" da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, ocorre através da seguinte rede de atendimento: 
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10 Centros de Acolhida Especiais para Idosos em situação de rua/ 1.319 vagas; 

14 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) / 510 vagas; 

16 Centros Dia para Idosos / 480 vagas; 

1 Serviço de Alimentação Domiciliar para a pessoa idosa / 180 vagas 

87 SCFV - Núcleos de Convivência de Idoso / 12.110 vagas; 

1 Centro de Referência da Cidadania do idoso / 400 vagas; 

(Fonte: Raio X SMADS - janeiro de 2021, disponível em observatório municipal - 
monitoramento, consultado em 10 de maio de 2021) 

Tendo em vista que a aprovação do projeto em epígrafe pode representar um passo 
importante para a segurança das pessoas atendidas nas Instituições de Longa Permanência 
para Idosos, de forma a aperfeiçoar os serviços a esta importante parcela da sociedade 
paulistana, somos de parecer favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 09/06/2021. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2021, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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