
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Estabelece a obrigatoriedade de registro de
entrada e saída de convidados e convidadas
em eventos realizados em estabelecimentos
de ensino no estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida, em todo o território pernambucano, a obrigatoriedade
do registro de entrada e saída de pessoas em eventos realizados em
estabelecimentos de ensino que contem com a presença de convidados e
convidadas externas, exceptuados os funcionários do estabelecimento e os
membros do corpo discente.

§1º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se convidados e convidadas
todas as pessoas acima dos 18 (dezoito) anos que não façam parte do corpo
discente e da equipe profissional do estabelecimento de ensino, independente
da função exercida.

§2º Para fins de aplicação desta Lei, serão considerados os estabelecimentos de
ensino, públicos ou privados, que englobem Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio.

§3º Serão igualmente considerados, na aplicação desta Lei, os estabelecimentos
que promovam atividades de Ensino Técnico, quando estes contemplarem
discentes menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 2º O registro deverá ser realizado na entrada do estabelecimento de ensino
por funcionário da casa designado para esta função pela direção, e deverá
necessariamente conter as seguintes informações:

I – Nome completo do convidado ou convidada;

II – Número de documento oficial com foto, que deverá ser apresentado ao
respectivo funcionário;

III – Hora de entrada;

IV – Hora de saída;

V – Relação com o evento;

VI – Grau de parentesco ou relação com discente e/ou funcionário do
estabelecimento escolar;



VII – Assinatura do convidado ou convidada.

§1º Após a realização do evento e finalização do respectivo registro, a pessoa
encarregada, ou a direção na ausência daquela, deverá assinar, de punho
próprio, todas as folhas de controle de entrada e saída de convidados e
convidadas externas.

§2º A recusa no fornecimento dos dados solicitados na entrada do
estabelecimento de ensino deverá ensejar o impedimento de acesso do
convidado ou convidada ao evento.

Art. 3 O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os estabelecimentos
infratores, quando pessoa jurídica de direito privado, às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e

II - multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo Único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$
6.000,00 (seis mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), a depender do porte
do estabelecimento e das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que
venha substituí-lo.

Art. 4 O descumprimento do disposto nesta Lei pelos estabelecimentos
públicos de ensino ensejará a responsabilização administrativa dos
profissionais diretamente implicados nos atos e de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

Art. 5 Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os
aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 6 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

O assassinato da menina Beatriz Angélica Mota na cidade de Petrolina, no sertão do estado,
em 10 de dezembro de 2015, abalou profundamente a sociedade pernambucana. A inesperada
brutalidade do caso, ambientado no seio escolar, durante a realização de um evento de
formatura, fez aflorar não apenas os sentimentos de indignação e pesar, como, ainda, de
dúvida e receio.

As escolas são comumente entendidas como ambientes seguros para crianças e adolescentes,
fato que tornou o referido episódio ainda mais marcante, considerando que algo neste sentido
jamais seria esperado. O caso desnudou a fragilidade da segurança nos estabelecimentos de
ensino e gerou repercussão a nível nacional, provocando grande reflexão sobre a necessidade
de melhoria no controle de circulação de pessoas externas à comunidade escolar durante
eventos acadêmicos. Destarte, na mesma medida em que crianças e adolescentes não podem
ser privadas do direito ao estudo, o Estado, a sociedade e a escola têm o



dever de garantir a segurança destes sujeitos vulneráveis para evitar situações de risco.

Diante deste contexto, urge a necessidade de promulgação de norma legislativa que possa
prevenir que casos como o de Beatriz voltem a acontecer, dificultando a ação de predadores e
promovendo mais segurança no ambiente escolar. Eventos acadêmicos abertos ao público não
podem, em nenhuma medida, significar acesso irrestrito às crianças e adolescentes que estão
sob responsabilidade do estabelecimento de ensino e do Estado.

Neste sentido, solicito o apoio dos nobres pares para que possamos melhorar a segurança das
nossas escolas, proteger nossas crianças e adolescentes, evitar sofrimentos desnecessários,
combater a violência e salvar vidas aprovando a presente proposição.

Sala das Reuniões, em 01 de Fevereiro de 2022.
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