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PREFEITURA D() ML'NICiPI() DE JVMJ1Ai • Sp

LEI N: MIO, DE 14 DE DEZEMBRO DE 10lU
Prevê lllIS escolas privadas combate á agrcSlllio fisico-psíoológ'
("buliying") c violência ()() ambiente escolar.
o PREFEITO DO l\>n:l'iIcÍl'IO DE JUNIHAÍ, EstrulIl de São Paulo, de ","'Ord
com o que decretou .a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de nove
de 2()!O, PROMULGA a seguinte Lei:

i ensino

Art.

r'.

As escolas particulares de educação

in:fa:n1i~

médio incluirão em seu projeto pedagógico rnedidas de

de ensino fUndamental c d

conscientização~

prevenção

combate ao '1:mllyingH e violência e:qCO lar.
Art. 2'\ Entcrtdc"'8C por "builying"

fi

prática de atos de violência física (nd

psicológica.., de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos de indivfdumi
CQnt.ra uma ou mais peSSú~ com o objetivo de intimidar, agredir.,. causar dor. angUstia I)
i humilhação à vitima.

:

:
.Parâgnfo "Bico, COfiSldem-se "bul1y-iog'" entre outros casos" ru."tíITetar a exclusão
, social; subtrair coisa alheia para humilhar; perseguir~ discriminar; amedrontar~ destroç
pertences; instigar atos violentos, inclusive utJ1izzmdo-se de meios tecoomgicos.
Art.

3<>~

Constituem o~etivos a serem atingidos:

I - prevenir e combater a prática do "bullying" e violência escolar;
11 - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de

I

discussãó~

prevenção, .orkentação e soluÇão do problema:.

m ~ orientar os envDlvidos em situação de "'buUyiog" e violêne1a escolar, viwldo '
! recuperação da aufo..estima, o pleno desenvolvimento e a convivência harmônica no ambient
escolar;
IV - envolver a famOla

00

processo de construção da Cuburd de paz nas unidade

Art, 4-, Vetado.
Art.

5·~

Esta lei ent:rarã em vigor na data da stpl publicação.
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Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos de Prefuiturn do!
Munlclpio de Jundial, II()S quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dez_

,C'=:'~~"tc~ .~..
GUSTA VO
sec.]

MOD

j

I~

C. MARYSSAEL DE CAMPOS
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