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PROJETO DE LEI 01-00691/2017 do Vereador Alessandro Guedes (PT) 
"Dispõe sobre a criação e implantação do "PROJETO ARTE PARA A MELHOR IDADE" 

em todas as instituições de longa e curta permanência localizadas no Município de São Paulo, 
e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Torna obrigatória a criação e a implantação do "PROJETO ARTE PARA A 
MELHOR IDADE", em todas as instituições de curta e longa permanência do idoso, como 
Centro dia, e também nos Centros de Referencias da Cidadania do Idoso localizadas no 
Município de São Paulo. 

§ 1º Instituição de curta permanência do idoso é a qual serve de creche, abrigo diário 
para interação entre idosos que dormem em residência própria. 

§ 2º Considera-se instituição de longa permanência do idoso, conforme Resolução 
ANVISA: "Instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, 
destinada a domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 
suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania". 

Art. 2º O "PROJETO ARTE PARA A MELHOR IDADE" é uma forma de fiscalização, 
avaliação e controle social através da arte, que de forma assistencial e em parcerias com o 
Governo Estadual, Município e iniciativa privada, promoverão a cultura, artes, lazer e diversão 
a todos os idosos que se encontram em instituições de longa e curta permanência e também 
nos Centros de Referencias da Cidadania do Idoso, tudo isto em consonância o art.10, capitulo 
II do Estatuto do Idoso. 

Art. 3º O Poder Executivo editará os Atos cabíveis com vista à regulamentação do 
disposto nesta Lei. 

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias suplementadas se necessário. 

Art. 5º Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das sessões. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 100 
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