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ESTADO DA PARAÍBA

DIÁRIO OFICIAL
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 11.779 DE 30  DE SETEMBRO DE  2020.
AUTORIA: DEPUTADA CIDA RAMOS

Institui o Protocolo Emergencial de Proteção às Mulheres Vítimas 
de Violência Doméstica “Sinal vermelho” no período de isolamento 
social da Covid-19, para os estabelecimentos de farmácias e droga-
rias no Estado da Paraíba e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1ºFica instituído o Protocolo Emergencial de Proteção às Mulheres Vítimas de 

Violência Doméstica, no período de isolamento social da Covid-19, para os estabelecimentos comer-
ciais de farmácias e drogarias em funcionamento no Estado da Paraíba.

Art. 2ºOs estabelecimentos comerciais de farmácias e drogarias em funcionamento 
no Estado, ao atender uma mulher que apresente na palma da mão um “sinal vermelho” feito em “x” de 
batom, deverão adotar o seguinte protocolo:

I –manter a calma e encaminhar a mulher para uma sala segura, onde ela possa aguar-
dar atendimento especializado, sem chamar atenção dos demais clientes ou do possível agressor, caso 
ele esteja acompanhando-a;

II –anotar o nome completo da mulher e o seu endereço, caso ela tenha necessidade 
de sair do local;

III –ligar para o serviço da Polícia Militar, através no número 190 e comunicar a 
ocorrência.

§ 1º O(a) farmacêutico(a) ou o(a)atendente da farmácia, que prestar o atendimento 
à vítima, não terá responsabilidade de fi gurar como testemunha da ocorrência, sua função é apenas de 
comunicante.

§ 2ºO sigilo das informações deve ser obedecido pelo estabelecimento comercial e 
seus funcionários, como forma de resguardar as informações sobre a ocorrênc ia, não podendo ser re-
passadas para terceiros.

Art. 3ºPara consecução dos fi ns desta Lei, fi ca o Poder Executivo autorizado a:
I – informar aos estabelecimentos comerciais a importância da adesão ao Protocolo 

Emergencial de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica “Sinal vermelho”;
II – reforçar os canais de atendimento as situações de violência contra a mulher, bem 

como a Rede de proteção;
III – criação e divulgação de campanha publicitária para que todos tomem ciência do 

Protocolo e uso do “sinal vermelho”;
IV – celebrar parcerias com órgãos, entidades da sociedade civil e/ou autarquias de 

defesa da mulher.
Art. 4ºO presente Protocolo Emergencial de Proteção às Mulheres Vítimas de Vio-

lência Doméstica poderá continuar sendo adotado mesmo após o fi m do isolamento social causado pela 
pandemia da Covid-19, como estratégia de fortalecimento da Rede de Proteção à Mulher.

Art. 5ºEsta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 30 de 

setembro  de  2020; 132º da Proclamação da República.

LEI Nº 1.780  DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
AUTORIA: DEPUTADO LINDOLFO PIRES

Denomina de Gilda Batista dos Santos o Restaurante Popular, loca-
lizado no Município de Sousa, neste Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado de Gilda Batista dos Santos, o Restaurante Popular locali-

zado no Município de Sousa, neste Estado.

LEI Nº 11.781 DE 30 DE  SETEMBRO  DE 2020.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Denomina o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, em Campina Gran-
de, de Bombeiro Militar José Augusto Claudino da Silva.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado de Bombeiro Militar José Augusto Claudino da Silva, o 2º 

Batalhão de Bombeiros Militar, localizado no Município de Campina Grande, neste Estado.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 30 de   

setembro   de   2020; 132º da Proclamação da República.

LEI Nº 11.782 DE  30 DE SETEMBRO DE 2020.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Determina a obrigação de as empresas privadas que atuam sob a 
forma de prestação direta ou intermediação de serviços médico-hos-
pitalares no âmbito do Estado da Paraíba a garantir e assegurar o 
atendimento integral e adequado às pessoas com defi ciência.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  As empresas de seguro-saúde de medicina de grupo, cooperativas de trabalho 

médico ou outras que atuam sob forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hos-
pitalares e operam no Estado da Paraíba estão obrigadas a garantir o atendimento integral e fornecer 
o tratamento adequado às pessoas com defi ciência, nos termos da Lei Federal nº 12.764/12 e da Lei 
Federal nº 13.146/15, não podendo impor restrições de qualquer natureza.

§ 1° Compreende-se por atendimento integral e tratamento adequado aqueles que 
cumprem total e integralmente a prescrição médica, que defi niu a melhor intervenção terapêutica ou 
tratamento ao paciente, pelo profi ssional de saúde que o acompanha.

§ 2º As determinações desta Lei não incluem a busca ou fornecimento de medicamen-
tos de qualquer natureza.

Art. 2°  As prestadoras de serviço de saúde descritas no caput do art. 1º devem ofere-
cer cobertura necessária para atendimento multiprofi ssional, respeitando os termos do médico assistente 
que acompanha a pessoa com defi ciência, sob pena de ser compelida a custear ou reembolsar integral-
mente as despesas com profi ssionais não credenciados.

Parágrafo único. A observância à prescrição médica indicada ao paciente, respei-
tando o atendimento multiprofi ssional ao defi ciente, abrange a presença de profi ssionais capacitados 
e especializados nas áreas prescritas, bem como a quantidade e a duração das sessões e a aplicação da 
técnica indicada pelo médico assistente que acompanha o paciente com defi ciência.

Art. 3º  A fi scalização, apuração de denúncias e autuação por descumprimento desta 
Lei é de responsabilidade dos órgãos de proteção ao consumidor, sem prejuízo da atuação do Ministério 
Público.

Art. 4º  O não cumprimento dos preceitos desta Lei sujeitará as operadoras de plano 
ou seguro de saúde infratoras, sem descartar a responsabilidade solidária das clínicas de tratamento, à 
multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referências do Estado da Paraíba (UFR-PB) para cada caso 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 30 de   

setembro   de   2020; 132º da Proclamação da República.


