
 

 
 
LEI Nº. 2.949/2017, de 14/09/2017  -  PODER LEGISLATIVO 

 

Ementa: Dispõe sobre medidas de proteção 

para os casos de violência contra profissionais 

da educação de escolas públicas municipais de 

Petrolina.  

                                              

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei Orgânica 

Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – Ficam instituídas medidas protetivas para os profissionais da educação de escolas públicas 

municipais de Petrolina, com o intuito de proteger a integridade física, psíquica e moral daqueles 

que atuam nos centros educativos administrados pelo município.  

§ 1º -  Os professores, gestores ou qualquer profissional que atue na rede municipal de ensino, em 

qualquer nível, terão medidas resguardadas, para os casos de violência provenientes no ambiente 

escolar ou fora dele, cometidos por alunos. 

§ 2º - Serão consideradas ameaças quaisquer ações ou faltas de decorrentes da relação de ensino que 

causem insegurança, lesão corporal, ofensa moral, dano patrimonial, postagens comprometedoras 

em redes sociais ou ameaça que configuram violência praticada direta ou indiretamente por alunos 

ou seus responsáveis legais, contra professor, diretor ou profissionais da educação, no exercício de 

sua profissão. 

§ 3º -  Acondicionar a violência ou ameaça contra professor, diretor ou profissionais que trabalhem 

na escola, o agente e seus responsáveis, serão imediatamente convocados pelo(a) Gestor(ora) da 

unidade escolar e submetidos a avaliação de conduta disciplinar, quando o fato não caracterizar ato 

infracional. 

§ 4º - As escolas municipais desenvolverão mecanismos internos de solução de conflitos entre 

professor, diretor e demais profissionais que lidem com os alunos e encaminharão, quando 

necessário, as partes envolvidas para atendimento multidisciplinar, integrada das áreas psicossocial 

e de saúde, para prestação de assistência, na rede da Secretaria de Saúde do Município. 

§ 5º - Serão consideradas medidas graves: faltas ou ocorrências disciplinares graves, entres outras: 

persistência na indisciplina;  brigas;  brincadeiras de mau gosto com consequências inesperadas; 

faltar às aulas intencionalmente, ficando nas imediações da Escola Municipal;  estimular colegas à 

faltas coletivas; desacato aos professores ou funcionários; falsificação de documentos e/ou 

assinaturas;  desrespeito à integridade moral; dano ao patrimônio da escola municipal; saída da 

escola municipal sem permissão. 
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§ 6º - Havendo a reincidência no comportamento do aluno, o Conselho Tutelar com outras 

autoridades competentes agirão dentro das suas competências legais, a fim de conscientizar o aluno 

sobre a sua conduta irregular no âmbito educativo. 

Art. 2º  – A presente lei deverá ser amplamente divulgada nos meios de comunicação e pela 

Secretaria Municipal de Educação, aos gestores das escolas públicas municipais. 

Art. 3º  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Autor: Rodrigo Araujo 

 

Gabinete da Presidência, 14 de setembro de 2017. 

 

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

Presidente 
 

 

cas 


