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LEI N° 6538
De 12 de agosto de 2014

Institui o Plano Municipal de Entrenternento à
Violencia Sexual Contra a Criança e o Adolescente, e
dá outras providenclas.

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuiçðes e de conformidade com o que dispoe os Parágrafos 6° e 7° do
Artigo 38 da Lei Orgånica do Municipio de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele
promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituido no ambito do Município de Bauru o Plano Municipal de Enfrentamento à
Violencia Sexual Contra a Criança e o Adolescente.

Art. 2° - O objetivo do Piano Municipal de Enfrentamento à Violencia Sexual Contra a Criança
e o Adolescente e o de estabelecer um conjunto de ações articuladas que permitam a
intervenção e o enfrentamento da violencia sexual contra crianças e adolescentes no
municipio de Bauru, e está pautado em seis eixos estratégicos:
I - Análise da Situação - Conhecer e diagnosticar o fenômeno da violencia

sexual no municipio contra crianças e adolescentes.
II - Mobilizaçäo e Articulaçao - fortalecer, comprometer e divulgar as ações de

enfrentamento à violencia sexual a fim sensibilizar e conscientizar a
população.

Ill - Defesa e Responsabilizaçåo - Atualizar e disponibilizar a legislação sobre
crimes sexuais, serviços de notificação e capacitar os profissionais das áreas
jurídico-policial, saúde e educação.

IV - Atendimento - Realizar atendimento especializado e em rede à Criança,
Adolescente e familias vitimas de violencia sexual.

V - Prevenção - Oferecer ações de garantia de direitos contra a violencia sexual,
possibilitando à sociedade em gerai atuar em defesa e promoção dos direitos
das crianças e adolescentes com suas respectivas familias.

VI - Protagonismo Juvenil - Promover a participação ativa da Criança e do
Adolescente nos seus espaços de convivencia a fim de informá-los e
compromete-los com o monitoramento da execuçao do Plano Municipal de
Enfrentamento à Violencia Sexual Contra a Criança e o Adolescente.

§ 1° - ElXO: ANALISE DA SITUAÇÂO

OBJETIVO AÇÃO META
1) Desvelar a real 1.1) Realização de pesquisas acerca da 1.1) Constituir comissäo que

situação da violencia temática em questão com amostras envoiva todas as instituições
e exploração sexual representativas da população, de atendimento a violencia
contra criança e sexual a fim de elaborar
adolescente, no 1.2) Articulação dos bancos de dados sistema de notificação.
municipio de Bauru, e uniformização das classificações
considerando a dos fatos registrados, em 1.2) Uniformizar conceitos e articular
presumivel cifra consonåncia com o sistema . bancos de dados. ,
oculta existente, nacional.

1.3) Construção de parcerlas com os 1.3) Realizar parcerias com centros
centros de pesquisa das de pesquisa das universidades
Universidades. para elaboração de pesquisas

de vitimação focando a
violencia sexual contra criança
e adolescente.

1.4) Elaborar sistema de notificação.
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2) Conhecer a 2,1) Realização de pesquisas sobre 2.1) Obter análise conjuntural da
realidade a violencia e a exploração exploração sexual no
vivida pela Sexual em nivel municipai; municipio;
Criança e pelo
Adotescente 2.2) Realização de estudos de 2.2) Obter informações
vitimizado, casos com grupos regionais quantitativas e qualitativas da
criando que atuam com Criança e incidencia do abuso e da
mecanismos Adolescente; exploração sexual;
apropriados ao
trato da
situação.

§ 2° - . ElxO: MOBILIZAÇAO E ARTICULAÇÃO
OBJETIVO AÇAO META

1) Comprometer a 1.1) Realizaçáo e divulgação dos 1.1)Produzir material informativo e
sociedade civil e sistemas de denúncia nas de divulgação (panfletos,
govemo municipal esferas municipal, estadual e cartazes, camisetas, cartilhas,
no enfrentamento nacional. cartoes telefonicos, incluir em
da violencia e listagens de telefones úteis.
exploração sexual 1.2) Capacitação de formadores e
comercial, multipticadores com 1.2)Criar legalmente a

constituição de espaços obrigatoriedade de divulgaçao
permanentes de discussão e do disque denúncia em todos os
formação em parceria com estabelecimentos e instituições.
entidades de classe,
associações comunitárias, etc. 1.3)Criar campanhas de divulgação

1.3) Incentivar a formação de do disque dendncia nacional e
muitiplicadores. divulgar os municipais

1.4) Envolver profissionais da área existentes.
de comunicaçäo, publicidade,
turismo e comercio para
discutir linguagem adequada,
concepção e legislação
relativas ao enfrentamento da
violencia e exploração Sexual
comercial.

1.5) Constituir comissão municipal
permanente para acompanhar
e avaliar a efetividade das
ações propostas no piano.

2) Promover ações 2.1) Realização de oficinas em 2.1)Priorizar as escolas e
educativas sobre variados espaços para debater comunidade para realizar as
o direito a uma sobre esse tema. oficinas.
sexualidade plena
e saudável

3) Mobilizar a 3.1) Sensibilização dos meios de 3.1) Promover a conscientização da
população acerca comunicação sobre a veiculação população.
da problemática dos dados referentes a temas
através da ligados à Criança e ao
discussäo e da Adolescente.
socialização de
materiais
informativos.

§ 3° - ElXO: DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO
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OBJETIVO AÇÔES METAS

1) Promover debate 1.1 Realização de seminários 1.1)Conscientizar a opinião pública
público sobre a abordando o tema da violencia sobre a necessidade de uma
penalização e sexual contra Criança e mudança cultural e legislativa
apuração de crimes Adolescente e a configuração para a qualificação do
sexuais contra atual da legislaçåo penal sobre atendimento de Criança e
Criança e crimes sexuais. Adolescente vitimas de violencia
Adolescente, sexual.

1.2 Promoção de debates para a 1.2)Qualificar a intervenção do
criaçäo de varas criminais Judiciário e do Ministerio Público
especializadas em violencia com atuação em varas criminais
sexual de crianças e nos processos em que é vitima
adolescentes; Criança e/ou Adolescente,

considerando sua peculiar
condiçao de pessoa em
desenvolvimento.

2) Promover discussão 2.1) Criação de espaços de articulaçåo 2.1) Estimular entre os profissionais
sobre o valor e formação continuada, estudo de da saúde física e mental,
probatório e o caso e debates sobre as diversas operadores juridicos, policiais,
reconhecimento manifestações da violencia sexual Conselheiros Tutelares, a
judicial dos iaudos contra a Criança e Adolescente, consciência necessária ao
periciais realizados envolvendo os diversos atendimento dos casos de
por centros de operadoies do sistema de violência sexual contra Criança
referência no protegåo, defesa e e Adolescente, evitando a
atendimento da responsabilizaçäo. revitimizaçåo decorrente da
Criança e do repetiçåo do relato dos fatos aos
Adolescente. diversos agentes.

3) Chamar a atençao 3.1) Criação e implementaçåo de 3.1) incorporar o conteúdo teórico
das Universidades programas permanentes e nos cursos de formação
sobre suas continuados de prevençao à academica e estágios
responsabilidades . violencia sexual nas mais curriculares;
em oferecer, ern diversas formas com as
regime obrigatório, Universidades. 3.2) Abrir espaços para estágios
nos cursos de remunerados pela própria
formação, uma Universidade em
disciplina com contraprestação de sua
conteúdo condição de entidade de
multidisciplinar utilidadepública.
sobre o Direito da
Criança e do
Adolescente.

4) Garantir assistência 4.1) Criação de um Centro de Defesa 4.1) Capacitar os operadores
tecnica habilitada dos Direitos da Criança e do juridicos na defesa de direitos,
nos ..processos Adolescente formado por produção de provas, como
judiciais ou advogados habilitados sob gestão suporte para a condenação do
administrativos que da sociedade civil em parceria com infrator, garantindo um
envolvam criança e o govemo municipal. tratamento adequado à VItima,
adolescente vitima
de violencia sexual. 4.2) Promoção de cursos e seminários

- visando uma maior integração dos 
4.2) Capacitar as polfcias para

operadores de direito (polleias,
empreenderem uma

Ministerio Público, Judiciário,
intervenção qualificada pelo

Defensoria Pública, Conselho 
respeito à drgnidade da pessoa

Tutelar) a fim de garantir uma 
humana,

intervenção articutada nos diversos
níveis, com vistas a dar efetividade 

4.3) Mobilizar a Defensoria Pública
para capacitar os defensores
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à proteçao defesa e públicos e pessoal
responsabilização, nos casos de administrativo do seu quadro,
violencia sexual contra a Criança e ao acolhimento qualificado do
o Adolescente. sujeito vltima de violência

sexual, dando prioridade
absoluta, oferecendo serviços
adequados às necessidades
individuais e familiares e;
ainda, ao imediato
encaminhamento à rede de
atendimento.

§ 4° - ElXO: PTENDIMENTO

OBJETIVO AÇÕES METAS

1) Garantir o 1.1) Promoção de atendimento integral 1.1)Estabelecer e divulgar um
atendimento da Criança e do Adolescente fluxograma para o atendimento
integral à vitimas de violencia sexual por dos casos de violencia sexual,

I Criança e ao meio de açðes articuladas na rede envolvendo toda a rede de
Adolescente de atendimento. atendimento.
vitimas da 1.2)Evitar a revitimização através da
violencia sexual humanização e agilização do
e suas familias, atendimento de casos nas

Delegacias, Conselhos
Tutelares e DML, Hospitais e
Pol[cia Militar.

1.3)Divulgar o Programa Municipal
de assistência às Vítimas da
Violencia Sexual que assegura o
direito ao acesso a exames e
medicação para prevenção de
DST/ Gravidez.

1.4)Constituir comissaes
especializadas em atendimento
em hospitais e Unidades de
Saúde, priorizando as que
possuem atendimento 24 h.

1.5)Constituir comissões
especializadas para acolhimento
e encaminhamentos de
possíveis vltimas de violência
sexual nas escolas.

1.6)Ampliar os serviços de
atendimento e acolhimento
(Terapia de Familia, abrigos,
atendimento psicciógico, apoio e
proteçao à família, etc.).

1.7)Capacitar os serviços já
existentes para acolhimento e
atendimento diferenciado nos
Núcleos de Saúde.

1.8)lncentivar a inserção de
multipticadores nas redes
regionais da cidade, visando
proteção integral da Criança e
do Adolescente.

1.9)Garantir a inclusäo nos
programas com suporte
financeiro à famliia, em
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programas de trabalho e
geração de renda.

2) Sensibilizar e 2.1) Capacitação dos educadores de 2.1) Ampliar e qualificar a rede de
capacitar os educaçao infantil, escolas, atendimento,
pmfissionais esportes, cultura, Trabalho
envolvidos no Educativo, para a identificação e
atendimento à encaminhamento de casos.
Criança e ao L2) Estabelecimento de sistemática
Adolescente para para discussäo de casos em
efetivar a serviços de referência a fim de
poteção integral. subsidiar a intervenção.

2.3) Promoção de cursos de
capacitação continuada dos
técnicos especialmente nas
áreas: da saúde, da assistência e
do direito.

§ 5° - ElXO: PREVENÇÃO

OBJETIVO AÇÕES " 
. METAS

1) Enfrentar os fatores 1.1) Qualificação e implementação de 1.1)Assegurar a inclusão de crianças,
de risco da Programas de apoio e proteção à adolescentes e suas familias em
violencia sexual: Familia. situação de vulnerabilidade nestes
violencia Programas.
doméstica, 1.2) Qualificação e implementação de
drogadição, Programas de Geraçao de 1.2)Assegurar a inclusäo de
sociedade Emprego, Trabalho e Renda. adolescentes em situação de
consumista, vulnerabilidade social nestas
exclusão 1.3) Garantia de ampliação e oficinas.
econômica e social, implementação de oficinas de

Trabalho Educativo, agente jovem 1.3)impiantar e Agilizar o fluxo das
e fomentar a implantação de FICAI (Ficha de Cadastm de Aluno
outras ações (culturais, esportivas infreq0ente).
e de lazer) para adolescentes.

1.4)Fazer parcerias com os Conselhos
1.4) Garantia da prioridade absoluta Tutelares para identificar e

ao acesso, regresso, regressar as crianças e
permanencia e aprendizado na adolescentes fora da escola.
escola.

2) Difundir uma cultura 2.1) Promoção de campanhas nos 2.1) Criar página na Internet que
de não violência espaços da m[dia e sites da pomova estas attemativas e
baseada no respeito Intemet que sugiram attemativas ações de defesa da criança e do
à dignidade da de ações de não violência. adolescente.
pessoa humana,
dialogando com as 2.2) Sensibilização dos agentes da 2.2) Divulgar e implementar os sites já
diferentes tradições midia, em especial aqueles que existentes de informações e
religiosas, atuam com crianças e denúncia.
resgatando uma adolescentes, para abordarem
espiritualidade de este tema em seus programas. 2.3) Estimular a denúncia da exposição
valorizaçäo da vida. na mídia e na internet de crianças e

2.3) Promoção de ações adofescentes e sua imagem com
conscientizadoras das famliias conotações sexuais,
dos problemas da exposição na
midia. 2.4) Promover oficinas com famliias

para discutir a emtização da
Criança e do Adolescente na mldia
e suas conseqüências para o
desenvolvimento humano.
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3) Assegurar que os 3.1) Inclusão obrigatória, em todas as 3.1)Atingir, especialmente, profissionais
conteúdos de capacitações previstas, em todos das áreas de Saúde, Educação,
genero os eixos, a discussäo de genero. Segurança e Assistência Social.
perpassem todos
os espaços de 3.2) Inclusäo em todas as campanhas 3.2) Promover a discussão de genero
discussäo propostas neste Plano das nas oficinas de multiplicadores para
propostos neste informações de gênero. adolescentes.
Plano Municipal.

4) Estimular que a 4.1) Promoção do estudo e da 4.1) Incluir, no ambito escolar, a
comunidade discussão do tema sexualidade discussão e estudo do tema da
escolar seja nas escolas. sexualidade, através de
velculo de seminários, oficinas, etc.
prevenção, 4.2) Garantia da discussão dos temas:
identificaçäo e violencia sexual e Estatuto da 4.2) Incluir, no ambito escolar, a
encaminhamento Criança e do Adolescente nas discussäo e o estudo sobre o
de casos de escolas e na comunidade em tema da violencia sexual e ECA.
violencia sexual gerat
contra criança e 4.3) Parcerizar com as escolas e
adolescente. 4.3) garantia da abertura do espaço comunidades para garantirem

escolar para atividades culturais, esta abertura e a sua segurança.
esportivas e de fazer.

4.4) Oportunizar a estes Adolescentes
4.4) Capacitação de multiplicadores multiplicadores, espaços de ações

entre os adolescentes. preventivas (Protagonismo
Juvenil).

§ 6° - ElXO: PROTAGONISMO JUVENIL

OBJETIVO AÇÕES METAS

1) Comprometer os 1.1) Garantia que a temática do 1.1.1) No fechamento da programação
adolescentes para a enfrentamento a violencia das Conferências, deve estar
participação na sexual contra a Criança e o presente o tema sobre a violência
execução do Plano Adolescente seja pautada e sexual contra a criança e o
Municipal de discutida nas Conferências adolescente.
Enfrentamento à Municipais de Crianças e
violencia sexual Adolescentes. 1.1.2)No relatório final das
contra a criança e o Conferencias , deve constar a
adolescente, criação da comissao de

adolescentes bem como a
constituição dos grupos
permanentes de adolescentes
para acompanhamento e
participação na execução do
Piano Municipal de Enfrentamento
à Violencia Sexual contra a
Criança e o Adolescente.

1.2) Estimulo à organização de uma 1.2.1) Na Plenária Final das
comissão provisoria de Conferência, deve ser escolhida
adolescentes que se a comissäo de adolescentes.
comprometa a constituir grupos 1.2.2) Passados dois meses das
permanentes de adolescentes Conferencias, deve estar
para acompanhamento e constituido pelo menos um grupo
participaçao na execuçao do de adolescentes.A constituição
Plano Municipal de de outros grupos dependerá da
Enfrentamento à Violencia iniciativa e participação dos
Sexual contra a Criança e o adolescentes.
Adolescente.
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2 Capacitar os 2.1) " Est[mulo a encontros de 2.1.1) Encontros de capacitação
adolescentes sobre o capacitação quinzenais, nos primeiros dois
tema da violencia instrumentalizando os meses após a realizaçåo das
sexual contra a criança adolescentes sobre as Conferências.
e o adolescente. questões relacionadas à

vioiencia sexual contra a 2.2.1) Promoção de encontros
Criança e o Adolescente e mensals de capacitação após
sexualidade saudável, os dois primeiros meses de

constituição dos grupos de
2.2) Organizaçåo de oficinas de adolescentes.

discussão e de construção de
conhecimento, organizadas 2.2.2) Promoçåo de oficinas mensais,
pelos adolescentes. podendo esta periodicidade

variar de acordo com a
constituição e necessidade dos
grupos.

3) Garantir a participaçåo 3.1) Apoio, através de 3.1.1) Apoio à criação de rádios e
dos adolescentes nas acompanhamento técnico e jomais comunitários.
campanhas de recursos, à criaçåo de rádios e 

3.1.2) Disponibilização de assessoriamobilização de jomais comunitários da
combate à violência juventude,

técnica para acompanhamento.

sexual contra Criança
e o Adolescente.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei correråo por conta de dotações
orçamentárias.

Art 4° - O Poder Executivo, nos casos que juigar necessário, regulamentará a presente Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 12 de agosto de 2014.

ALEX ANDRO BUSSOLA
President

FÁBIO SARTORI M N RINATO
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

J SIAN
tora de Apoio Legislativo


