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PROJETO DE LEI 

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE SEGURANÇA BASEADO EM 
MONITORAMENTO POR MEIO DE 
CÂMERAS DE VÍDEO NAS INSTITUIÇÕES 
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 
NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. 

Art. 1º As Instituições de Longa Permanência para Idosos em funcionamento no 
Município de Vila Velha deverão possuir Sistema de Segurança baseado em 
monitoramento por meio de câmeras de vídeo, com recurso de gravação de imagem, 
instaladas nas áreas externas e internas e nos acessos de entrada e saída de suas 
dependências, câmeras as quais deverão possibilitar o monitoramento interno. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se Instituição de Longa Permanência 
para Idosos a instituição 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, dignidade e cidadania, definição de acordo com a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº283/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA. 

Art. 2º O Sistema de Monitoramento eletrônico de segurança irá se destinar a promover 
a conservação e segurança do local, a prevenção de furtos, roubos, depredação e 
vandalismo e, também, a inibição de atos de violência, que ponham em risco a segurança 
dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência. 

Art. 3º As câmeras deverão ser obrigatoriamente instaladas em áreas de uso comum de 
permanência dos idosos, com exceção de banheiros, vestiários e em ambientes de uso 
restrito, a fim de preservar a privacidade dos indivíduos. 

Art. 4º O equipamento de gravação de que trata o artigo 1º deverá funcionar 
ininterruptamente e a gravação das imagens deverá ser mantida em arquivo pela 
instituição pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias. 

Art. 5º É obrigatória a afixação de cartaz, visível e público, informando a existência do 
Sistema de Segurança previsto nesta Lei, nos ambientes em que estiver instalado. 
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Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará na aplicação de multa de 
200 (duzentos) VPRTM - Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal. 

Parágrafo único. As instituições mencionadas no artigo 1º terão o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados a partir da publicação, para se adequarem ao disposto nesta 
Lei. 

Art. 7º Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha-ES, 11 de abril de 2018. 

 

IVAN CARLINI 
Vereador DEM 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Lei tem por objetivo, assegurar a instalação de Sistema de Segurança 

baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo, com recurso de gravação de 

imagem, nas Instituições de Longa Permanência de Idosos em todo o Município de Vila 

Velha. 

 

A instalação do referido sistema, destina-se à conservação da segurança do local, à 

prevenção de furtos, roubos, depredações e vandalismo, bem como à inibição de 

violência, que ponham em risco a segurança dos idosos residentes nas Instituições de 

Longa Permanência. 

 

Conforme dispõe o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, o idoso 

goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se, por 
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lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade.  

 

Ademais, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

Com relação à competência do Município para legislar acerca da matéria, salienta-se que 

a República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de 

competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, dotados de 

autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa 

própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento jurídico. 

 

O Constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União compete legislar sobre 

matérias em que predomina o interesse geral; aos Estados, sobre as de predominante 

interesse regional e aos municípios, sobre assuntos de interesse local, ou seja, é 

reservada aos Municípios a legislação complementar, a supletiva, "a legislação dos 

pormenores que preenchem as lacunas ou desenvolvem os princípios gerais da 

legislação federal" (JOSÉ AFONSO DA SILVA) 

 

A regra básica para a delimitação da competência do Município está consagrada no do 

art. 30 da referida Carta brasileira, precisamente nos incisos I e II do artigo e 

amplamente firmado pelo STF, a chamada competência legislativa sobre assuntos de 

interesses locais, que reserva ao Município as matérias não enquadradas no campo 

privativo da União nem do Estado: 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
Art. 30 Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber... 

 

Nesse sentido: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 30 Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Art. 28 Compete ao Município: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
Art. 3º Ao Município compete: 
I – suplementar a legislação federal e estadual no que couber e legislar sobre assuntos 
de natureza local; 
(...) 

 

Oportuno trazer a baila a lição de Hely Lopes Meireles, na qual traça distinção, 

corroborando a necessidade de obediência às atribuições normativas conferidas a cada 

poder municipal: 

 
“A atribuição típica e predominante da Câmara é a ‘normativa’, isto é, a de 
regular a administração do Município e a conduta dos munícipes, no que afeta 
aos interesses locais. A Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, 
normas de administração. Não executa obras e serviços públicos, dispõe, 
unicamente, sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da 
Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua organização e direção. Não 
arrecada e nem aplica as rendas locais; apenas institui ou altera tributos e 
autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas regula e 
controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no Prefeito”.  
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Eis aí a distinção marcante entre a missão ‘normativa’ da Câmara e a função ‘executiva’ 

do Prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o 

Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e 

concretos da administração. 

 

Destarte, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que 

impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porque não há norma constitucional instituidora 

de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição. 

 

Cumpre esclarecer ainda, que a Lei Orgânica do Município desta Casa Legislativa, ao 

enumerar as matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não faz menção 

àquela que ora propomos. 

 

Cabe ainda ressaltar que esta medida regulamentar pode ser de iniciativa do Poder 

Legislativo, pois não existe no caso interferência em “atribuições administrativas” de 

Secretaria Municipal, criando novas competências, mas tão somente normatizando 

sobre tarefas ou funções já inerentes à Secretaria. 

 

O STF tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, esclarecendo a diferença entre 

remodelar atribuições administrativas do que implementar programas municipais a 

citar: 

 
“É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo (mediante projeto de 
lei ou mesmo, após a EC 32/2001, por meio de decreto) na elaboração de normas 
que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à 
estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. [ADI 3.254, rel. 
min. Ellen Gracie, j. 16-11-2005, P, DJ de 2-12-2005.]” 

 

Por fim, cabe ainda frisar, que o presente Projeto de Lei não gera impacto financeiro a 

qualquer ente público. 
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Diante do exposto, visando proteger os idosos, evitando o cometimento de abusos 

contra esta parcela da população, e a relevância do presente projeto de lei, solicito aos 

meus nobres pares nesta Casa Legislativa, o exame, votação e aprovação da matéria. 

 

Vila Velha-ES, 11 de abril de 2018. 

 

IVAN CARLINI 
Vereador DEM 

 


