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Poder Executivo

Lei nº 20.591

27 de maio de 2021.

Denomina Pioneiro Juvenal Baldin a passarela 
localizada no Km 157, da BR-376, que liga 
os Jardins América, São Rafael e Atlântico ao 
Conjunto Tancredo Neves, no Município de 
Mandaguaçu.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Denomina Pioneiro Juvenal Baldin a passarela localizada no Km 157, 
da BR-376, que liga os Jardins América, São Rafael e Atlântico ao Conjunto 
Tancredo Neves, no Município de Mandaguaçu.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação  

Palácio do Governo, em 27 de maio de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Tiago Amaral
Deputado Estadual

DL/CC/Prot. 17.661.961-9
94795/2021

Lei nº 20.592

27 de maio de 2021.

Concede o Título de Capital do Café do Norte 
Central do Paraná ao Município de Mandaguari.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Concede o Título de Capital do Café do Norte Central do Paraná ao 
Município de Mandaguari.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio do Governo, em 27 de maio de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Evandro Araújo 
Deputado Estadual

DL/CC/Prot. 17.677.905-5
94797/2021

Lei nº 20.593

27 de maio de 2021.

Concede o Título de Utilidade Pública à Associação 
Cultural dos Peões e Prendas de Três Barras, com 
sede no Município de Três Barras.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Concede o Título de Utilidade Pública à Associação Cultural dos Peões e 
Prendas de Três Barras - ACPPTB, com sede no Município de Três Barras.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 27 de maio de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Rodrigo Estacho 
Deputado Estadual

DL/CC/Prot. 17.677.945-4
94798/2021

Lei nº 20.594

27 de maio de 2021.

Institui a Semana Estadual da Conscientização 
e Incentivo à Doação de Sangue por parte dos 
servidores públicos do Estado do Paraná. a ser 
realizada anualmente na terceira semana de 
dezembro.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Institui a Semana Estadual da Conscientização e Incentivo à Doação de 
Sangue por parte dos servidores públicos do Estado do Paraná, a ser realizada na 
terceira semana do mês de dezembro.

Art. 2º A Semana ora instituída no art. 1º desta Lei poderá: 

I - ser promovida através de procedimentos informativos e educativos sobre a 
importância da doação de sangue;
II – realizar atividades como audiências públicas, palestras, seminários, e 
distribuir materiais informativos sobre a importância do tema. 

Art. 3º A Administração Pública estadual poderá expor cartazes informando sobre 
a existência desta Lei, conforme dispõe o seu Anexo Único. 

Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste artigo devem ser 
afixados em locais visíveis, preferencialmente nas recepções de cada órgão.

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, indicando os 
aspectos necessários à sua aplicação através da criação de programas de incentivo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 27 de maio de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Emerson Bacil 
Deputado Estadual

DL/CC/Prot. 17.661.941-4
94800/2021

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 20.594 / 2021

LEI Nº 20.594, DE 27 DE MAIO DE 2021

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO E
 INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE 

POR PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ,
A SER REALIZADA ANUALMENTE 

NA TERCEIRA SEMANA DE DEZEMBRO.

95344/2021

Lei nº 20.595

28 de maio de 2021.

Institui no Estado do Paraná o Programa de 
Cooperação e Código Sinal Vermelho, como 
forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres 
em situação de violência doméstica ou familiar, 
medida de combate e prevenção à violência 
doméstica, conforme a Lei Federal nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Institui no Estado do Paraná o Programa de Cooperação e Código Sinal 
Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação 
de violência doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção à violência 
doméstica, conforme a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria 
da Penha.

Parágrafo único. O código “sinal vermelho” constitui forma de pedido de 
socorro e ajuda pelo qual a vítima pode sinalizar e efetivar o pedido de socorro e 
ajuda expondo a mão com uma marca em seu centro, na forma de um “X”, feita 
preferencialmente com batom na cor vermelha e, em caso de impossibilidade, com 
caneta ou outro material acessível, se possível na cor vermelha, a ser mostrada com 
a mão aberta, para clara comunicação do pedido.

Art. 2º O protocolo básico e mínimo do programa de que trata esta Lei consiste 
em que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, por meio da visualização da 
marca, conforme descrito no parágrafo único do art. 1º desta Lei, o atendente de 
farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínios, 
hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping 
center ou supermercados, coletando o nome da vítima, seu endereço ou telefone, 
ligue imediatamente para o número 190 (Emergência – Polícia Militar).
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Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações para a integração e 
cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, 
órgãos de segurança pública, a Associação dos Magistrados do Paraná - AMAPAR, 
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, o Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, associações nacionais e internacionais, representantes ou entidades 
representativas de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, 
portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center ou supermercados, objetivando a promoção e 
efetivação do Programa de Cooperação e Código “Sinal Vermelho” e de outras 
formas de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 
disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único. O Poder Executivo do Estado do Paraná deve promover ações 
necessárias a  fim de viabilizar protocolos de assistência e segurança às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar, a serem aplicados a partir do 
momento em que tenha sido efetuado o pedido de socorro.

Art. 4º Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta 
dias, contados da sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 28 de maio de 2021.

Carlos Massa Ratinho Junior 
Governador do Estado

Guto Silva 
Chefe da Casa Civil

   Cristina Silvestri                        Mabel Canto                    Cantora Mara Lima
 Deputada Estadual                 Deputada Estadual                  Deputada Estadual

  Luciana Rafagnin                    Maria Victoria                Luiz Claudio Romanelli             
 Deputada Estadual                  Deputada Estadual                 Deputado Estadual
DL/CC/Prot. 17.629.448-5

95246/2021

Despacho do Chefe da Casa Civil

DESPACHO DO CHEFE DA CASA CIVIL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

17.564.278-1/21 -  “De acordo com os elementos de cognição constantes no 
Protocolado nº 17.564.278-1 e considerando a delegação de 
competência publicada no DIOE nº 9928, de 19/04/2017, 
EXCEPCIONALIZO a regra administrativa do art. 1º do 
Decreto nº 1162/2015 para autorizar a tramitação do presente 
expediente, visando à adequada instrução e formação do 
juízo de conveniência e oportunidade para futura deliberação 
governamental. PUBLIQUE-SE e encaminhe-se à DPE/
SEAP para demais providências. Em 28/05/21”. (Enc. proc. 
à SEAP/DPE, em 28/05/21).

95281/2021

Como publicar no 
Diário Ofi cial:

PUBLICAÇÕES 
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