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Lei nº 537/2011 

"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA "ANTIBULL YING" 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO 
DE GOIANÁ". 

O Povo do Município de Goianá por seus representantes aprovou e o 
Presidente da Câmara Municipal de Goianá, nos termos do § 8°, do art. 74 da Lei 
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 ° As instituições de ensino públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, no 
:tiunicípio de Goianá, ficam condicionadas à política "antibullying", nos termos desta Lei. 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se "bullying" qualquer prática de violência 

fisica ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação 
evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, 
com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente , isolar, humilhar, ou ambos, causando 
dano emocional e/ou físico à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
oartes envolvidas. 

§ 1 ° Constituem práticas de "bullying", sempre que repetidas:

1 - ameaças e agressões verbais e/ou físicas como bater, socar, chutar, agarrar,
empurrar;

li - submissão do outro, pela força, à condição humilhante e/ou constrangedora na 

presença de outros;

Ili - furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios;

N - extorsão e obtenção forçada de favores sexuais;

V - insultos ou atribuição de apelidos constrangedores e/ou humilhantes;

- comentários racistas, homofóbicos ou int�leran_t�s quanto às dif�renças

�::o..,ômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, rehg1osas, entre outras, 

- exclusão ou isolamento proposital do outro, pela intriga e diss�minação de

deponham contra a honra e a boa imagem das
:;ca:os ou de informações que

::.essoas; e 
. s fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou

. - envio de mensagen ' 
"blogs" ou "sites" cujo conteúdo resulte

asse"":elhado, bem como sua postagem em , 

5 ..... exposição física e/ou psicológica a outrem . 
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