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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
LEI Nº 1054/2021. (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 022/2021)

(AUTORIA: VEREADORES RENATO QUEGE; LUCIE CHRISTINE
CAVALHEIRO E SOLANGE MARIA DE LIMA FÁVARO)

 
SÚMULA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de
bares, restaurantes e casas noturnas adotarem
medidas de auxílio à mulher que se sinta em
situação de risco em suas dependências e dá
outras providências.

 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, Prefeito Municipal de
Campo do Tenente, Estado do Paraná, faz saber a todos os
habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º Os bares, casas noturnas e restaurantes ficam obrigados
a adotar medidas para auxiliar as mulheres que, nas
dependências de tais estabelecimentos, se sintam em situação
de risco.
Art. 2° O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento
mediante a oferta de acompanhamento até o carro ou outro
meio de transporte ou comunicação à polícia.
§ 1ºDeverão ser afixados cartazes nos banheiros femininos e
em ambientes de grande circulação dos estabelecimentos
descritos no caput informando a disponibilidade do local para
auxiliar a mulher que manifestar situação de risco.
§ 2ºPodem ser utilizados outros mecanismos que contribuam
para a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento.
Art. 3º Os funcionários designados para desempenhar a
atribuição descrita no caput do art. 2º desta Lei deverão ser
submetidos a treinamento a ser promovido pela empresa em
que exercem suas atividades profissionais.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que
couber.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de
sua publicação
 
Campo do Tenente, PR, 08 de dezembro de 2021.
 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal
 
Dê-se ciência, Registre-se e Publique-se. 
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