PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 5 .$10 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
(Projeto de Lei n° 86/2021, da Vereadora Judite de Oliveira).
Institui no Município de Mogi Guaçu o "Programa de Cooperação e Código Sinal
Vemielho" como medida de combate e prevenção à violência doméstica ou familiar,
nos termos da Lei Federal no 11.340, de 07 de Agosto de 2006.
,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:
Art.1° Fica instituído no Município de Mogi Guaçu o Programa de Cooperação e
Código Sinal Vermelho", como medida de combate e prevenção à violência doméstica ou familiar, nos termos da
Lei Federal n° 11.340 de 07 de Agosto de 2006, denominada" Lei Maria da Penha".
Parágrafo Único. O código "sinal vermelho" constitui forma de pedido de socorro e
ajuda, pelo qual a vítima pode dizer "sinal vermelho" ou sinalizar e efetivar o pedido de socorro e ajuda expondo
a mão com uma marca no centro, na forma de "X" feita com caneta, baton ou outro material acessível, se
possível na cor vermelha, a, ser mostrada com a mão aberta, para clara comunicação do pedido.
Art. 2° 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 artigo 1, ou ao ouvir o código "sinal vermelho", o atendente de farmácia, repartição pública,
portaria de condomínio, hotel, supermercado ou estabelecimento comercial, com os dados da vítima, ligue
imediatamente para os números 153 (Guarda Civil Municipal) ou 190 (Polícia Militar) e reporte a situação.
Art.30 O Poder Executivo poderá promover ações 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 mulher, conforme disposto no art. 80 da Lei Federal 11.340/2006.
Art.40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mogi Guaçu, 30 de Setembro de 2'

j440 da Fundação do Município,

em 09 de Abril de 1877".
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a à publicação na data supra.
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