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PROJETO DE LEI N° 033 DE 06 DE JULHO DE 2022.

“Dispoe sobre o Servigo de 
Recebimento de Denuncias de 
Violagoes de Direitos dos 
Idosos em ambito municipal e 
da outras providencias”.

Art. 1° Fica instituido o Servigo de Recebimento de Denuncias de 
Violagoes de Direitos dos Idosos no municipio de Sao Paulo.

Art. 2° Sao objetivos do Servigos:

I Receber denuncias de violagoes de direitos das pessoas idosas 
no municipio;

Promover o atendimento humanizado de pessoas idosas;

III. Promover a orientagao de pessoas idosas quanto a seus direitos 
e o devido encaminhamento aos servigos da Rede Municipal 
disponlveis.

Art. 3° Sem prejulzo de outros meios, o Servigo sera realizado por meio

II.

de:

Atendimento telefonico;

Atendimento via internet.

Art. 4° Os profissionais que atuarem diretamente na realizagao de 
atendimento serao devidamente capacitados, tanto para a otima orientagao 
quanto aos servigos da Rede de acordo com o caso concrete, quanto para a 
realizagao de urn atendimento humanizado, considerando as peculiaridades 

desse publico especlfico.

Art. 5° O Servigo contara com a fiscalizagao e avaliagao periodica, 
devendo ser elaborado, ao final de cada periodo, e observadas as exigencias 
legais, especialmente no que tange a Lei Geral de Protegao de Dados, relatorio 
contendo os dados de atendimento, incluindo, mas nao se limitando a:

I. Quantidade de chamadas realizadas;
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Quantidade de atendimento efetivamente realizados;

Idade, ou faixa de idade, dos atendidos;

Bairro e Distrito de domicilio dos atendidos;

Servigos procurados;

Tipos de denuncias recebidas;

Solugoes propostas e encaminhamentos realizados.

Art. 6° O Poder Executivo promovera a divulgagao da existencia do

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

servigo.

Art. 7° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao oficial.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de julho 2022.
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JUSTIFICATIVA

Pandemia da COVID-19, as queixas de maus tratos contra os 
Brasil todo. A titulo de comparagao. entre margo e

mesmo periodo de
Durante a

idosos cresceram 59% no 
junho de 2020, foram 25.533 denuncias, enquanto que no
2019, foram 16.039.

dos Di,e»rHu™Pn““ec2eu'ma,sa«“fmI notfcssoe. de

proprios filhos, dados que evidenciam como a populagaoagressores eram os [ 
idosa sofre com a violencia e a desigualdade de genero.

limitam somente a violenciaAs violacoes de direito, entretanto, nao se
violencia psicologica, abuso financeiro, abandono, assim 

direitos fundamentais como educagao e saude, 
violagoes de direitos dos idosos, que

fisica. Negligencia 
como privagao de acesso aos 
tambem se caracterizam como severas 
acontecem diariamente e devem ser combatidas.

urn canal dePara tanto, o presente projeto tern por objetivo assegurar , 
comunicagao direto entre a Prefeitura e a populagao idosa do municipio que 
tenha tido seus direitos violados, ou pessoas que busquem onentagoes qua 
aos seus direitos e quanto aos servigos oferecidos pela Rede Mumcipa .

Propoe-se aqui a realizagao de um servigo de atendimento voltado 
especificamente a populagao idosa, que conte com capacitagao adequada dos 
funcionarios de atendimento, e que leve em consideragao as pecuharut 
desse publico, buscando um atendimento adequado, como tambem 

atendimento acolhedor e humanizado.
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