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LEI Nº 6132 
De 21 de outubro de 2911 

Institui a Política Municipal de Combate aos Acidentes 
con:i Vítimas no Município de Bauru e dá outras 
providências. 

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os 
Parágrafos 6° e 7° 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° - Fica instituída a Política Municipal de Combate aos Acidentes com vítimas no 
Município de Bauru. 

1 

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta Lei, entende-se por: 

Art. 2° -

Art. 3° -

1 - Política Municipal de combate aos' Acidentes com Vítimas: o conjunto de 
métodos, programas e ações que tem como objetivo prevenir, reduzir e 
controlar a ocorrência de acidentes com vítimas no Município de Bauru; 

li - acidentes com vítimas: aqueles que acarretem óbito, ou que produzam em 
seres humanos, lesões corporais d~ natureza grave ou gravíssima, verificadas 
em perícia médica, ou em bens· materiais, danos de grande proporção, 
comprovados por autos de avaliação de danos materiais. 

A política Municipal do Combate aos Acidentes com Vítimas tem como princípios; 

1 - a garantia do direito à vida e à saúde; 

li - o planejamento e o desenvolvimento de ações de prevenção, redução e 
controle dos acidentes com vítimas no Município; 

Ili - a articulação com outras esferas de 1govemo; 

IV - a publicidade e transparência dos seus métodos, programas e ações; 

V - a viabilização de mecanismos de controle social e institucional. 

A política Municipal de Combate aos acidentes com Vítimas tem como diretrizes: 

1 - identificar situações de risco de ac,dentes com vítimas e desenvolver medidas 
capazes de reduzir sua incidência; 

li - aprimorar o serviço de saúde pública voltado à recuperação e reabilitação da 
vítima de acidente; · 

Ili - construir um sistema municipal de· registro e controle de acidentes com vítimas; 

IV - elaborar indicadores para a orien~ção de seus programas e de suas ações 
governamentais; 

V - promover a conscientização dos cidadãos e das entidades civis acerca dos 
riscos de acidentes com vítimas, bem como dos meios de prevenção. 
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Art. 4° -

Art. 5° -

o 
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As despesas com a execução da presente Lei, correrão por dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de outubro de 2011. 

~ 
Presidente 

LUIZCaT~NI 
1 º Secretário 

ativo, na mesma data. 


