t'revenit e-punir:o assedio
acesso
pliblico, no Munkipio
sexual reelizado em especos publicos, au plivados corn
de Belo tiorizonte, os quais Oaten, os &vitas das pessoas, em especial,.dsi dirsitos
clas rnulheret "

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art.- 1° - Sera punido ague% que em (OCaIS pUblicos, ou privados corn acesso ptiblico,
assediar, intirnidar, amstranger, consternar, tiostilizar, ofender, corn palevras, gestos
ou cornportamentos, afetando a dignidade, Ithetdade delivre ciroula0o, integridade e
,honra, de qtralquer pessoa, independenternente do ganerO, sern_prejtrizo de punidade
de outro crime que possa set imputado.

§ 1° Para as efeitoado-Preserde dtaPoartivo, arteltde-se Par
constantes
em atos, verbais, comentarios maledicerites,
- palaVras: condutas
• .
i
insinuates
ou sons e expressoes verbais de cuilho sexista,altitivas ao corpo, a ato ,
sexual ou sittracao sexualbunilhante contra outra ou outras pessoas,..
.

II - gestos: condutas constantes', em atos n ao verbais, que reproduzam gestuais
obscenos, forrnas falicas, .insinuagSes de atos de natureza sexual contra outra ou
outras pessoas;
comportamentos:
a) conduta -que consiste em abordagens intimidadoras, wdbicionismo, masturbacao,
perseguicao a pe (Stalkers) ou por qtialquer mei° de transporte contra outra ou outras
pessoas;
b) Proferir knprOparios e palavras de' baixo calaO, de cunho sexista, insinuando-se,
corn intuito de constranger e depegrir a VItima.
,

c) conduta lasciva que consiste no contato corporal nas vitimas, corno'apalpar, dar
tapinha ou rocar a genitalia em transportes ptiblicos elevadores, shows e outros
%
locals ptiblicos- ou privados de acesso publiciz.
d) conduta fasciva agressiVa decorrente da negatiVa da vitima ou vitimas,, tail' como
•
,,agarrar, abracar, beijar oulocar partes Intimas Op corpo da/vItima.
§20 Islas hipoteses das aljneas a ed do Incisor Ii do paragrafo anterior:

Papel recidado adquiritio'ho ambito ek, porgiama 41.ffitepansabilidadeAmbartal " (I'detarian°10.741/07).'
I

Pena - Multa der 50% sobre calario minim° e obrigatorieciade de frequenter
programa de orientartao e reeducaoao, independente de °titres penes que possam
Ser aplicadas pela legislaceo ern vigor.
§3°Aplica-se a multa de um salario rninimo em caso de reincidencia.
Art. r -Para a aplicacao desta lei, podera ser requisitado imagens de gravacao de
Cameras existentes, seja em logradouros pi blicos ou em locais privados corn acesso
public°.
Art. 3° - A guarda municipal de Belo , Horizonte cievera fazer a ocorrencia e a aplicartao
da multa, identifioando e individualizando o infrator.
§ 1° - 0 valor da multa sera cobrado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.,
§ 2° - NO ease de na° pagarnento,- o valor cievido sera lanced° como divide ativa,
municipal
§ 3° - 0 valor arrecadado corn a cobrance das multat sera aplicado em urn fundo
destined° pare orientaoao dos agressores, atendendo assim o disposto no artigo 30
da Maria da Penha.
Art. 4° - liesponde por prevaricadao a autoridade policiat que deixar de receber a
ocorrencia.' (NR)
Art 5° - Este Lei entra em vigor ria data•de si.ta publicaoao.

Belo H

2 de evereiro de 4117.

Vereador is Cortes - PSI)

Pape! reeialado adquirido no &Iloilo do nrogranta '"Resonsabllidade Antlaenial" (Porraria n° I0;741/07).

0 assedio 6 Urn costume que precisa ser combatido, pois nao a admissivel que na
sociedade `contemporariea as mulheres ainda sejam iratadas dessa forma, corn a
conivencia e omissao da sociedade e do poder
0 presente projeto tern como objetiVa prevenir e punir a assedio verbal ou fisico de
cunho sexista em espagos publicos, como: ruas, avenidas, parques,_ tiansportes
publicos, elevadores etc. Ou privado corn acesso pUblico, coma: escritarios,
consultorios, representagOes,. entre outros, que atente contra a -dignidade, liberdade,
bem como, contra a honra da pessoa,Andependentemente do genera, para que a
conduta ou corn conotagOes sexuais indesejadas, por uma ou mais
Ressoas contra qualquer outra ou outras, sejapassivel de penalizagao.
Ante o exposto, contamos corn a colaboragao dos nobres colegas para a aprovagao
do Projeto de Lei, certo qUe o Mesmo so trace beneficio para-a nossa cidade.

Papel recirlailo adquirido no ambito do programa "Respcnisabilidade Amblental" (Portoria 16.7407).

