
LEI Nº 550 
DE 23 DE MARÇO DE 2010 

 
 

Institui Políticas Públicas de Combate à 
Pedofilia. 

 
  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a presente  
 
 
LEI. 
 
 
Artigo 1º. Esta Lei institui e disciplina regras de Políticas Públicas de Combate à 

Pedofilia no Município de Conceição do Coité. 
 
Artigo 2º. Todo estabelecimento comercial que disponibilize aos seus clientes 

acesso à rede Internet, de forma gratuita ou onerosa, observará as seguintes condições: 
 
I – manutenção de cadastro atualizado de usuários, com nome completo, telefone 

e número de documento de identidade, incluindo menores e seus acompanhantes 
responsáveis; 

 
II – registro dos horários inicial e final de cada acesso, com identificação do 

usuário e do equipamento por ele utilizado; 
 
III – afixação, em local visível para os usuários, placa no tamanho 1,00m x 0,50m, 

com os seguintes dizeres: “Responsáveis por locais que permitam o acesso ou pessoas que 
acessem ou divulguem cenas e imagens com pornografia ou sexo explicito envolvendo 
crianças e adolescentes serão punidos com penas de 2 a 6 anos de reclusão e multa (Artigo 
241 do Estatuto da Criança e do Adolescente). PEDOFILIA É CRIME. DENUNCIE. 
DISQUE 100.” 

 
Parágrafo único. A placa prevista no inciso III será igualmente afixada em todo 

local que permita acesso à Internet. 
 
Artigo 3º. Os estabelecimentos de acesso à Internet estabelecidos no Município de 

conceição do Coité manterão cadastro atualizado das páginas que hospedam que contenham 
conteúdo relacionado a crianças e adolescentes, de qualquer situação que implique em 
infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
§ Único: Serão imediatamente comunicadas as seguintes hipóteses: 
 
I - informações cadastrais e endereços IP de páginas que estejam veiculando 

matérias sobre pedofilia; 



II - divulgação de informações que possam implicar no envolvimento de criança 
ou adolescente em situação vexatória ou que atente contra seus direitos estabelecidos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 
III - divulgação de informações que possam implicar no envolvimento de criança 

ou adolescente com consumo de bebidas alcoólicas ou ingestão de substâncias entorpecentes 
ou similares. 

 
Artigo 4º. Os estabelecimentos de acesso à Internet estabelecidos no Município de 

Conceição do Coité fixarão em suas dependências cartazes com a seguinte advertência: 
“PEDOFILIA É CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100”. 

 
Artigo 5º. O descumprimento desta lei implica: 
 
I – no caso do inciso III do Artigo 2º, multa de Salário Mínimo vigente, dobrada 

na reincidência, concomitantemente com a cassação do alvará de funcionamento do 
estabelecimento. 

 
Parágrafo Único : Fica obrigatório a comunicação à Polícia Civil, Militar, 

Conselho Tutelar, Ministério Público  do  Município de Conceição do Coité para a adoção de 
medidas na esfera criminal. 

 
II – no caso dos arts. 3º. e 4º., multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada na 

reincidência. 
 
Artigo 6º. Periodicamente a Prefeitura Municipal juntamente com a sociedade 

civil organizada, deverá realizar campanhas de conscientização para pais e alunos, 
conselheiros tutelares e funcionários públicos que atuem em áreas afins, criando-se uma rede 
de proteção através de orientação e esclarecimento quanto aos cuidados com a aproximação 
de pedófilos, entre outros temas. 

 
Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 23 de março de 2010. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


