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LEI N.º 1614/2022. 
DE 1º DE SETEMBRO DE 2022. 
 

SÚMULA: “Institui no Plano Municipal 
Programa de Combate à Pedofilia e dá outras 
providências”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, ESTADO DO PARANÁ, 
aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI: 
 
Art. 1º O Combate à Pedofilia é de responsabilidade da Família, do Estado e da 
Sociedade Organizada, por meio de ações efetivas de prevenção, identificação e 
tratamento, a serem implementadas pelo Ente Público Municipal e/ou por intermédio de 
convênios com Instituições sem fins lucrativos que tenham esse fim social, mediante as 
seguintes ações:  
 
I - Campanhas e ações de formação, treinamento e informações ao público em geral, no 
âmbito da educação e da saúde, mediante cursos, palestras e incentivos dentre outros; 
 
II - Capacitação dos profissionais da educação e da saúde, notadamente para 
identificação de casos de abusos e o correto encaminhamento da vítima e família às 
Polícias e Delegacias Especializadas e outros órgãos afins próprios ou conveniados; 
 
III - Manutenção de Convênios com sociedade civil organizada, por meio de 
Associações, ONGs ou Fundações que tenham programas de acompanhamento e 
tratamento dessas vítimas, cidadania e justiça, envolvendo profissionais das áreas do 
direito, saúde mental e social;  
 
IV - Destinação de verbas próprias a esses programas, às Instituições Conveniadas; 
  
V - Campanha permanente de combate à pedofilia em veículos de transportes públicos 
e outros espaços de mídia físico ou virtual. 
 
Art. 2º O Ente Público Municipal firmará convênios de cooperação e troca de 
informações com Polícias, Delegacias, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados, 
Ministério Público e outros afins, com vista ao combate à pedofilia e ao tratamento das 
vítimas e famílias. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Fazenda Rio Grande, 1º de setembro de 2022. 

 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 

 
*Lei de Autoria do Vereador Alex Padilha 

MARCO ANTONIO 
MARCONDES 
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por 
MARCO ANTONIO MARCONDES 
SILVA:04318688917 
Dados: 2022.09.01 16:17:47 
-03'00'

""t et h JJIPA. tu 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

: Publicado no Diário '"': 
: Oficial Eletrônico : 
: Nºi 78/2022 - Data: de 01 : 
: de setembro de 2022. : , __________________ _ 


