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LEI Nº 5027 
De 03 de outubro de 2003 

Dispõe sobre notificação compulsória dos casos de 

violência praticada contra idosos e dá outras providências. 

RENATO CELSO BONOMO PURINI, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe o Parágrafos 6° e 
7º do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2° - . 

§ 1º -

§ 2º -

Art. 3° -

Fica instituída na rede pública e privada de saúde de Bauru, a obrigatoriedade de 
notificação por parte de médicos e demais agentes de saúde os casos de 
atendimentos onde se verifique a ocorrência de violência praticada contra idosos. 

Os médicos e demais agentes de saúde, que em razão de seu ofício percebam 
indícios de ocorrência contra idosos; deverão obrigatória e imediatamente, noticiar o 
fato à Secretaria Municipal de Saúde: 

A notificação de que trata este artigo será realizada através de formulário oficial, que 
será elaborado pela Secretaria de Saúde do Município e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde, devendo constar no mesmo as seguintes informações relativas 
ao idoso: 

1 -

li -
Ili -
IV
V
VI -
VII -
VIII -
IX
X-

XI-

nome; 
idade; 
profissão; 
cor; 
documento de identificação; 
grau de alfabetização; 
se é portador de alguma doença crônica ou degenerativa; 
endereço; 
entidade pública ou privada que prestou atendimento; 
motivo do atendimento realizado, com descrição detalhada 
dos sintomas e lesões sofridos; 
diagnóstico e tratamen.to efetivo. 

Deverá, ainda, se for possível, constar dados que permitam a identificação do 
agressor e seu grau de relacionamento ou parentesco com a vítima. 

Fica criado o Sistema Municipal de Informações sobre Violência Praticada Contra o 
Idoso, que será composto das informações descritas no artigo 2°, § 1°, excluindo-se 
destas informações os itens 1, V e· VIII, de forma a preservar a impessoalidade das 
informações, tendo como finalidade orientar as políticas públicas de atendimento ao 
idoso. f' 

Parágrafo Único - Os dados do Sistema são públicos,. acessíveis à população e às autoridades, e serão 
anualmente compilados e divulgados por publicação específica. 

Para fins do disposto nesta lei, idoso é a pessoa com mais de sessenta anos de 

idade. ~ 
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Art. 4° -

1 
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Art. 5° -

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -
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O descumprimento do contido na presente lei pelos serviços de saúde, implica em 
sanções de caráter administrativo aos responsáveis pelo serviço público e pecuniário 
às unidades de saúde privadas, conforme regulamentação a ser expedida pelo 
Executivo Municipal. 

O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de trinta dias contados de 
sua publicação. 

As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de 
dotações próprias, suplementadas se necessário. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 03 de outubro de 2003 

REIRA 

2 


