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Projeto de Lei No

5

"Disp6e sobre a inclusao em estabelecimentos e outros,
e em especial locais de frequencia infantil, placa
referente a dendncia de crime de abuso e explora€ao

sexual de criangas e adolescentes e da outras
providencias".

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, USANDO DAS
ATRIBUIC6ES QUE LHES SAO CONFERIDAS POR LEI,
FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.10 -Fica obrigat6ria, no ambito do Municipio de Jacarei, a

divulgagao do servigo Disque Dentlncia de Abuso e exploragao sexual de criangas e

adolescentes, nos seguintes estabelecimentos:

I -Empresas de com6rcio varejista de brinquedos e artigos recreativos
11 -Empresas de exploragao de brinquedos mecanicos e eletr6nicos
(fliperamas, maquinas eletr6nicas, etc.)

Ill -Empresas de servigos de alimentagao para eventos e recepg6es
(buffet infantil)

lv -Parques de diversao e tematicos
V -Shoppings, hoteis, moteis, casas noturnas e similares

Art. 20 - Fica assegurada ao cidadao a publicidade do ntlmero de telefone
do disque dentlncia de pedofilia por meio de placa informativa, afixadas em locais de facil

acesso,

de visualizagao

nitida,

facil

leitura

e

que

permitam

aos

usuarios dos
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Art. 30 - Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverao afixar
placas de tamanho minimo de 60 cm x 45 cm, contendo o seguinte teor:

ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS
E ADOLESCENTES SAO CRIMES.
DENUNCIE -DISQUE 100

Art. 4° -A inobservancja de qualquer dispositivo desta Lei, podera ser
processada mediante procedimento administrativo instaurado por iniciativa do usuario ou

da fiscalizaeao junto aos 6rgaos competentes do municipio, o qual encaminhara os fatos

e as provas ao Poder Executivo, que regulamentara o respectivo procedimento".

Art. 5° -0 Poder Executivo aplicara multa de 10 (dez) VRM em caso

descumprimento da presente legislagao.

Art. 60 - Esta Lei entrara em vigor noventa dias ap6s a data de sua
publicagao, revogadas as disposig6es em contrario, principalmente a Lei n° 5.872/2014
de 26/08/2014.
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Justificativa

Pedofilia 6 uma doenga, de acordo com a CID-10 (Classificagao Estatistica lnternacional

de Doengas E Problemas Relacionados a Sadde), descritas pela OMS (Organizagao

Mundial de Satlde) como urn transtorno mental em que a pessoa sente prazer sexual

quando tern estimulos que envolvam criangas ou se necessariamente precisa delas para
se excitar. A pratica da pedofilia e enquadrada em diversos tipos de crimes previstos no

Estatuto da Crianga e do Adolescentes (ECA) e no C6digo Penal.

De acordo com o Ministerio da Sadde, a cada dia, pelo menos 20 criangas de zero a

nove anos de idade sao atendidas nos hospitais que integram o Sistema Unico de
Satlde (SUS), ap6s terem sido vitimas de violencia sexual. Segundo dados do Sistema
de lnformagao de Agravos de Notificagao (SINAN), do minist6rio, em 2012, houve 7.592

notificag6es de casos desse tipo de violencia nessa faixa etaria, sendo 72,5% em
meninos. Isso corresponde a 27% de todos os casos de violencia registrados pelos

hospitais entre criangas e adolescentes. Entre pessoas de 10 a 19 anos de idade, foram
9.919 casos de abuso sexual, ou seja 27 por dia, no mesmo ano.
Levantamento feito pela emissora internacional CNN apontou que, pelo menos 35

funcionarios da Disney World foram presos entre 2006 a 2014 nos Estados Unidos por
acusag6es de pedofilia e posse de pornografia infantil. No dia 20 de fevereiro de 2018,

quando uma operagao da Policia Civil do Estado de Sao Paulo prendeu mais de 40
pessoas, urn dos detidos era funcionario de urn buffet infantil na Grande Sao Paulo. Em

2015, Jonatas Soares, conhecido como Palhago Bolinha, que trabalhava como animador

de festas, foi preso acusado de abusar de uma serie de criangas em Olinda, no Estado
de Pernambuco. No mesmo ano, Antonio Lourengo da Silva, conhecido como Palha?o

Fusquinha, foi preso em Sao Paulo, ap6s ter sido condenado pelo estrupo de cinco
criangas em Ervalha, no Estado de Minas Gerais.
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Apenas em 2015 e 2016, 37 mil casos de dendncias de violencia sexual na faixa etaria

de 0 a 18 anos foram recebidos pelo Disque 100. Segundo dados da Secretaria de

Seguranga de Sao Paulo, entre janeiro e margo deste ano, o ntlmero de dentlncias

contra exploragao sexual de criangas e adolescentes cresceu -dos 2.667 casos de
estrupo registrados nas delegacias do estado, foram 1.794 envolvendo vulneraveis. A
maioria dos crimes 6 cometida contra criangas menores de 14 anos. Foi o maior ntlmero

de denuncias desde 2013.

Levantamento da ONG SaferNet apontou aumento de 1200/o o ntlmero de dendncias
brasileiras de pedofilia na internet. 0 crescimento das dendncias se deve a ampljagao

dos canais de dendncia e o conhecimento da existencia deles por parte da populagao.

Apesar disso, de acordo com urn estudo feito pelo gabinete de Criangas da lnglaterra,

cerca de 50 mil casos de abuso sexual foram registrados pela policia e autoridades

locais em dois anos, mas a estimativa e que o ndmero real durante esse periodo e de
mais de 450 mil crianeas, o que significa que mais de 85% das vitimas nao denunciam

esse tipo de crime. Por isso, e tao importante afixar placas de avisos sobre pedofilia nos

locais onde criangas frequentam, para que nao s6 elas, mas os pais e/ou responsaveis
tenham consciencia sobre o crime e os canais de dentlncia disponiveis.

Por se tratar de relevante projeto a favor de nossas criangas e adolescentes, solicito aos

Nobres Pares a apreciagao e aprovagao do mesmo.
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LEI

N°

5.872/2014

Disp6e sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais, shoppings, hot6is, mot6is, casas noturnas
e similares afixarem, em locals visiveis, avisos sobre
os crimes praticados contra criangas e adolescentes e
suas penas, e da outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO
DAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR
LEI,

FAZ

APROVOU

SABER

E

ELF

QUE

A

CAMARA

SANCIONA

E

MUNICIPAL

PROMULGA

A

SEGUINTE LEI:

Art. 10 Ficam os estabelecimentos comerciais, shoppings,
hoteis, moteis, casas noturnas e similares obrigados a afixar, em locais visiveis, avisos

escritos sobre os crimes praticados contra crianeas e adolescentes, bern como alertando
que aqueles que os praticam ficam sujeitos as penalidades nos termos descritos no Estatuto
da Crianga e do Adolescente.

Art. 20 Os avisos referidos no art.10 desta Lei deverao ser

exibidos na recepgao ou entrada de cada estabelecimento, em placas de 60cm x 70cm,
contendo as seguintes inscrig6es:

"Abusar sexualmente de crian?a ou adolescente; envolve-los em material

pomogfafico ou submete-Ios a qualquer situa?ao que envolva atividades sexuais
explicitas ou pornogfaficas, reais ou simuladas, E CRIME nos termos descritos no

Estatuto da Cr.Ianga e do Adolescente".

"E proibida a venda, a crianga ou ao adolescente, de armas, munig6es e

explosivos,

bebidas alco6licas, produtos cujos componentes possam causar

dependencia fisica ou psiquica ainda que por utilizae5o indevida, fogos de estampido
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e de artificio, exceto aqueles que pelo seu reduzido potenciat sejam incapazes de
provocar qualquer dano fl'sico em caso de utiliza§ao indevida, e bilhctes lot6ricos e

equivalentes, consistindo CRIME nos termos descritos no Estatuto da Crian?a e do
Adolescente".

Art. 3°

0 descumprjmento desta Lei sujeita o infrator as

seguintes penalidades:
I -advertencia, na primeira fiscaliza?ao;
11 -multa de 10 salarios minimos, se reincidente;

Ill - interdigao do estabelecimento em caso de nova
reincidencia.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl, 26 DE AGOSTO DE 2014.

HAMILTON RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal
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