
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI N° 2833, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 

“Dispõe sobre a inclusão em locais de 

frequência infantil, placa referente a denúncia 

de crime de abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes no âmbito do 

Município de Cruz das Almas e dá outras 

providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS, ESTADO DA BAHIA, FAÇO 

SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Fica obrigatória, no âmbito do Município de Cruz das Almas, a divulgação do serviço 

Disque Denúncia de Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nos seguintes 

estabelecimentos:  

I - Empresas de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,  

lI - Empresas de exploração de brinquedos mecânicos e eletrônicos (fliperamas, máquinas 

eletrônicas, etc.),  

III - Empresas de serviços de alimentação para eventos e recepções (buffet infantil) 

IV - Parques de diversão e temáticos 

Art. 2º - Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do disque denúncia 

de Pedofilia por meio de placa informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização 

nítida, fácil leitura e que permitam aos usuários dos estabelecimentos a compreensão do seu 

significado. 

Art. 3° - Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverão afixar placas contendo o 

seguinte teor: ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES SÃO CRIMES. DENUNCIE! DISQUE 100 OU 181. 

Art. 4º - O descumprimento da obrigação contida nesta Lei sujeitará o estabelecimento 

infrator penalidades a serem adotadas pelo o executivo municipal.  
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Art. 5º - Os estabelecimentos especificados no Art. 1º terão o prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar da sua publicação para adaptação. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruz das Almas, em 10 de dezembro de 2021. 

 

 

EDNALDO JOSÉ RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Projeto de Lei nº 138/2021, de autoria do Vereador Josenir de Andrade Rodrigues” 
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