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PARECER Nº 2212/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 461/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador George Hato que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento e vigilância 
em áreas comuns de repartições públicas no âmbito do Município de São Paulo.”  
De acordo com o projeto, deverão ser instaladas câmeras de monitoramento e 
vigilância nas áreas comuns de todas as repartições públicas do Município de São 
Paulo. Para os efeitos desta Lei, consideram-se áreas comuns aquelas que possam 
ser acessadas por qualquer servidor, assim como pelo público em geral.  
Conforme a exposição de motivos que acompanha a propositura, “as câmeras de 
vigilância, atuam não só nas ocorrências policias, mas também auxiliam no 
monitoramento das repartições, facilitando o serviço dos responsáveis pela 
segurança em tais locais.”  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela LEGALIDADE do projeto, na forma de um SUBSTITUTIVO.  
Em vista do exposto, não foram encontrados óbices a um eventual parecer 
FAVORÁVEL ao projeto, não obstante e considerando as alterações propostas no 
SUBSTITUTIVO da CCJLP, a Comissão de Administração Pública propõe 
SUBSTITUTIVO, visando acrescer regras tanto para se definir com mais clareza as 
áreas que serão monitoradas, assim como acerca da privacidade dessas imagens 
obtidas.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO 
DE LEI Nº 461/13  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento e 
vigilância em áreas comuns de repartições públicas no âmbito do Município de São 
Paulo.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art.1º Serão instaladas câmeras de monitoramento e vigilância nas áreas comuns 
de todas as repartições públicas do Município de São Paulo.  
Parágrafo único. Consideram-se áreas comuns, internas ou externas à repartição, 
aquelas que sejam de livre acesso a todos os funcionários e servidores, assim como 
ao público em geral, excetuando-se os espaços ocupados por departamentos 
técnicos, administrativos e outros a critério da administração.  
Art. 2º As imagens obtidas por meio dessas câmeras são confidenciais e protegidas, 
nos termos da Lei, somente sendo disponibilizas mediante requisição de autoridade 
competente, devidamente identificada, com justificativa de seus motivos 
determinantes.  
Art. 3º O executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar de sua publicação.  
Art. 4º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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