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PROJETO DE LEI 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, HOTÉIS, 
MOTÉIS, CASAS NOTURNAS E SIMILARES A 
ANEXAR AVISO EM LOCAL VISÍVEL SOBRE 
OS CRIMES PRATICADOS CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS PENAS 
NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES. 

Art. 1º Fica obrigatório aos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 
similares deste Município, anexar aviso por escrito e em local visível dos crimes cometidos 
contra crianças e adolescentes, bem como as penalidades previstas. 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casa noturnas e similares deverão 
exibir em sua recepção, em local visível, placa de 60 cm x 70 cm contendo: 

“SUBMETER, INDUZIR OU ATRAIR À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
ALGUÉM MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS É CRIME COM PENA DE RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS”. 

“PARA DENUNCIAR ALGUM CRIME DE ABUSO OU EXPLORAÇÃO SEXUAL O TELEFONE É O DISQUE 
100.” 

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa de R$ 3003 VPRTM’s, se reincidente; 

III – interdição do estabelecimento. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

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

Vila Velha/ES, 24 de abril de 2018. 
 

IVAN CARLINI 
Vereador DEM 
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JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Lei tem por objetivo, mobilizar e conscientizar a sociedade para promover e 
garantir os direitos das crianças e dos adolescentes em uma ação permanente de proteção 
em todo o Município de Vila Velha. 

A instalação do referido aviso, destina-se prestar informações sobre violência contra crianças 
e adolescentes e suas penalidades. Seja pela força ou outra forma de coerção, a violência 
sexual contra jovens é uma violação de direitos humanos que se traduz pelo abuso e/ou 
exploração do corpo e da sexualidade de meninas e meninos, expondo-os a atividades 
sexuais impróprias para o desenvolvimento físico, psicológico e social. 

Há diferença entre o abuso e a exploração sexual. O primeiro se define por qualquer ato de 
natureza ou conotação sexual em que uma pessoa submete a criança ou o adolescente a 
situações de estimulação ou satisfação sexual, imposto pela força física, pela ameaça ou pela 
sedução.  

Já a exploração pressupõe uma relação de mercantilização, em que o sexo é fruto de uma 
troca, seja ela financeira, de favores ou presentes. A exploração sexual pode se relacionar a 
redes criminosas mais complexas e envolver um aliciador, que lucra intermediando a relação 
da criança ou do adolescente com o cliente. 

A expectativa é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violação de 
direitos, especialmente a violência sexual, o trabalho infantil, o uso de álcool e drogas e 
crianças em situação de rua, que são as mais recorrentes em festas populares. Além disso, 
busca alertar os pais e responsáveis para importância de prevenir o desaparecimento de 
meninos e meninas. 

Conforme dispõe o art. Art. 227 da Constituição Federal Brasileira é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

Insta destacar que os Inquéritos relacionados a abuso sexual de crianças e adolescentes 
cresceram cerca de 20% na Grande Vitória no ano passado. Os dados são da Delegacia 
Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). De acordo com a DPCA, 
acontecem em média 07 casos por dia de abuso ou exploração sexual. 
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Por serem pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes precisam ser 
especialmente protegidos pela sociedade e pelo Estado e é isso que diz o artigo 227 da 
Constituição brasileira, citado acima. 

Os direitos das crianças e dos adolescentes, bem como as obrigações da família, da 
sociedade e do governo para com eles estão descritos nessa lei que se chama "Estatuto da 
Criança e do Adolescente" e, comumente é chamado de ECA. O essencial é que esta lei diz 
que a criança e o adolescente são prioridade no Estado brasileiro e que devem receber todos 
os cuidados referentes à sua proteção e desenvolvimento. Veja o que diz esse artigo do 
Estatuto de Criança e do Adolescente: 

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.” 

Ademais, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos acima relacionados.  

Com relação à competência do Município para legislar acerca da matéria, salienta-se que a 
República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de 
competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, dotados de 
autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa própria, 
respeitados os limites materiais estampados no ordenamento jurídico. 

O Constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União compete legislar sobre 
matérias em que predomina o interesse geral; aos Estados, sobre as de predominante 
interesse regional e aos municípios, sobre assuntos de interesse local, ou seja, é reservada 
aos Municípios a legislação complementar, a supletiva, "a legislação dos pormenores que 
preenchem as lacunas ou desenvolvem os princípios gerais da legislação federal" (JOSÉ 
AFONSO DA SILVA). 

Diante do exposto, visando proteger as crianças e adolescentes, evitando o cometimento de  
violências e abusos sexuais principalmente, como explorado acima, contra esta parcela da 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
“Deus seja louvado” 

 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha – ES – CEP 29100-500 
Tels. 3349-3229/3231/3263 3311-5510 3239-1936 SITE. www.cmvv.es.gov.br 

 
 

população, e a relevância do presente projeto de lei, solicito aos meus nobres pares nesta 
Casa Legislativa, o exame, votação e aprovação da matéria. 
 

Vila Velha/ES, 24 de abril de 2018. 

 

IVAN CARLINI 
Vereador DEM 

 


