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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

LEI ORDINÁRIA Nº. 1.516, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Institui o Programa de Inclusão Profissional – PIP, para mulhe-
res em situação de violência no Município de Parnamirim.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Parnamirim apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Inclusão Profissional –
PIP, para atender mulheres em situação de violência que estejam
sendo acompanhadas pelo CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.

Art. 2º - O Programa de  Inclusão Profissional – PIP oferece-
rá cursos em diversas áreas para qualificação profissional de mu-
lheres em situação de violência voltadas para o mercado de tra-
balho.

Art. 3º - O Programa de Inclusão Profissional – PIP será coor-
denado e supervisionado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social em cooperação com outros órgãos e instituições de atendi-
mento a mulher.

Art. 4º - Aestrutura organizacional, os recursos financeiros pa-
ra a execução desta Lei e as competências administrativas para sua
operacionalização serão regulamentadas por meio de decretos e
resoluções.

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

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº. 1.517, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio ao
Esporte Amador no Município de Parnamirim.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono
a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no

Município, o Programa de Apoio ao Esporte Amador, com objeti-
vo de angariar recursos para o desenvolvimento do esporte ama-
dor, através de patrocínio de atletas e ou agremiações em qualquer
modalidade esportiva, por parte de pessoas físicas ou jurídicas
com domicílio ou sede no Município de Parnamirim.

Art. 2º - Para a realização do objetivo preconizado no Art. 1º
desta Lei, o Executivo Municipal institui benefícios às pessoas fí-
sicas e ou jurídicas estabelecidas em Parnamirim, que vierem a pa-
trocinar projetos relacionados com o desenvolvimento do esporte
amador.

Art. 3º - Os benefícios fiscais constantes no Art. 2º desta Lei se
darão mediante concessão de descontos sobre os valores de Impostos
e Taxas Municipais a serem pagos:

I – Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN;
II – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Território Urbano -

IPTU;
III – Imposto Sobre a Venda a varejo de Combustíveis Líquidos

e Gasosos - IVVC.

Art. 4º - Aparte interessada em participar do Programa de Apoio
ao Esporte Amador fará sua inscrição para qualquer um dos proje-
tos esportivos, que terão custos diferenciados. A inscrição será
realizada por meios de requerimento dirigido à Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, podendo o contribuinte se inscrever em mais
de um projeto esportivo, se assim desejar.

§ 1º - O requerimento, bem como os documentos necessários e
o projeto esportivo escolhido, será submetido a uma Comissão de
Avaliação de Projetos Esportivos, formada pelo Secretário de
Tributação do Município, o Coordenador de Esportes da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer e 1 (um) representante do gabinete
do Prefeito de Parnamirim.

§ 2º - Sendo aprovado, o requerimento será encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal, para anuência, e remetido à Secretaria
de Tributação do Município, para as devidas providências.

§ 3º -  Para gozar dos benefícios previstos nesta Lei o contri-
buinte, sendo este pessoa física ou jurídica, deverá estar com suas
obrigações fiscais em dia.

Art. 5º - Aexecução dos projetos será feita de acordo com con-
trato específico, entre a parte interessada e a Prefeitura Municipal
de Parnamirim, onde serão observados os requisitos legais.

§ 1º - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer expedirá um
certificado de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador a toda pessoa
física e/ou Jurídica que tiver projeto aprovado pelo Programa de
Apoio ao Esporte Amador.

§ 2º - O projeto deverá ser padronizado e regulamentado.

Art. 6º - Os benefícios fiscais a serem concedidos a título de in-
centivo, de que trata o artigo 2º da presente lei estarão concedidos
segundo as categorias de descontos no montante de impostos de-
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vidos, definidas pela Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos,
prevista no §1º do Artigo 4º, nas seguintes proporções:

BRONZE (Nível local) 10%;

PRATA (Nível estadual) 15%;

OURO (Nível nacional) 20%.

PARÁGRAFO ÚNICO – AComissão de Avaliação de Projetos
Esportivos, prevista no §1º do Art. 4º desta, receberá as propostas
até o vigésimo dia de cada mês e terá 15 (quinze) dias para avaliá-
las e promover o devido encaminhamento legal.

Art. 7º - Aparte interessada para execução do Programa de Apoio
ao Esporte Amador não terá saldo a ser compensado, salvo em ca-
sos especiais conforme entendimentos da Comissão prevista no §1º
do Art. 4º da presente.

Art. 8º - Os técnicos da Secretaria de Tributação poderão deter-
minar a apuração da autenticidade dos documentos e valores que
envolvam os benefícios sem prejuízo das penalidades cabíveis es-
pecialmente quando forem encontrados pelo Fisco documentos que
não mereçam fé, assim como qualquer outra irregularidade.

Art. 9º - Havendo interrupção ou suspensão do programa por
parte do contribuinte, o contrato será rescindido de pleno.

Art. 10 - A forma de utilização dos espaços de Publicidade nos
uniformes de atletas e ou agremiações ficará a critério da comissão
formada com a presente Lei. A Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer poderá criar, se julgar necessário, um slogan e ou logotipo
que identifique também que o beneficiado (atleta e ou agremia-
ção) que o beneficiado faz parte do Programa de Apoio ao Esporte
Amador de Parnamirim, veiculando mensagens em parcela com o
patrocinador.

§ 1º - No caso de mais de um contribuinte participar de idênti-
co projeto esportivo, os mesmos terão direito e obrigações propor-
cionais.

Art. 11 - Todos os atletas e ou agremiações beneficiadas com a
presente lei terão, obrigatoriamente, que atender a convocações pa-
ra representar e defender o Município de Parnamirim em eventos
e competições estaduais, nacionais e internacionais, a critério da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os atletas e/ou agremiações que se
recusarem a defender o Município de Parnamirim nos Jogos
Estudantis e ou qualquer competição, o fazendo por outro
Município, terão revogado todos os benefícios alcançados com a
Presente Lei e ficarão impedidos de voltar a integrar o Programa
de Apoio ao Esporte Amador de Parnamirim.

Art. 12 - Os participantes do Programa que atingirem bons ní-
veis técnicos, alcançando destaque em competições de níveis es-
tadual, nacional ou internacional, a juízo da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, poderão, com anuência do Senhor Prefeito
Municipal, ter benefícios fiscais aumentados, atingindo o limite
máximo estabelecido no artigo 6º da Presente Lei.

Art. 13 - O Chefe Executivo Municipal regulamentará a Presente
Lei por Decreto, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar de sua
vigência.

Art. 14 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI ORDINÁRIANº. 1.518, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Institui o Programa de Divulgação dos Serviços relativos à
saúde da mulher, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono
a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Divulgação dos Serviços
relativos à Saúde da Mulher no âmbito do Município de Parnamirim.

Art. 2º - O Programa de Divulgação dos Serviços relativos à
Saúde da Mulher objeto desta lei consiste em editar e distribuir
gratuitamente guia onde conste os serviços públicos e postos de
atendimento colocados às erviço da mulher no âmbito da saúde.

PARAGRAFO ÚNICO – Caberá à Secretaria Municipal da
Saúde desenvolver estratégias para garantir a edição e distribuição
gratuita do guia mencionado no caput, sendo assegurado que seja
colocado à disposição nas unidades básicas de saúde, hospitais pú-
blicos municipais, escolas e creches municipais e demais órgãos
ligados direta e indiretamente ao sistema público municipal de saú-
de.

Art. 3º - O guia deverá conter, entre outras, as informações ati-
nentes a:

I – Relação dos postos de Atendimento e Assistência ao ciclo
gravídico puerperal: pré-natal (baixo e alto risco), parto e puerpé-
rio;

II – Relação de laboratórios para realização de exames de san-
gue, urina e exames de imagem;

III –Relação dos postos de realização e Assistência ao aborta-
mento legal;

IV – Relação dos postos de Assistência e informações relativas
à concepção, anticoncepção e anticoncepção de emergência;

V – Relação dos postos de atendimento, realização de exames,
e orientações relativas à prevenção do câncer de colo uterino e de-
tecção do câncer de mama;

VI – Relação dos postos de atendimento e Assistência ao cli-
matério;

VII – Relação dos postos de atendimento, realização de exa-
mes e orientações relativas às doenças ginecológicas prevalentes;

VIII – Relação dos postos de atendimento, realização de exa-
mes e orientações relativas à prevenção e tratamento das DST/AIDS;

IX – Relação dos Postos de Assistência, Orientação e acompa-
nhamento psicológico à mulher vítima de violência ou portadora
de transtornos mentais e problemas relacionados ao consumo de ál-
cool e drogas;

X – Relação de postos de fornecimento de medicamentos;
XI – Relação das UBSs e Ambulatórios municipais, com espe-

cificação dos serviços oferecidos;
XII – Relação dos Hospitais municipais;
XIII – Relação dos Serviços de Emergência.



Art. 4º – As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

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

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº. 1.519, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais, Lan Houses, ins-
talados em todo território municipal que ofertam locação de com-
putadores para acesso à Rede Mundial de Computadores – INTER-
NET. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - São regidos por esta lei os estabelecimentos comerciais
instalados em todo território municipal, que ofertam a locação de
computadores para acesso à Rede Mundial de Computadores - IN-
TERNET, Jogos em Rede, Pesquisa e Impressão de Trabalhos
Escolares, Currículos e inclusive Cursos de Informática - Básica.
Estes estabelecimentos são denominados de LAN HOUSES,
CYBERCAFES, CYBERNET, CYBEROFFICES.

Art. 2º - As empresas referidas no artigo 1º desta lei, deverão:
I - estar inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -

CNPJ;
II - obter a respectiva licença de funcionamento, atendendo às

disposições da legislação pertinente;
III - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam obrigados

a criar e manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:
a) Nome completo;
b) Data de nascimento;
c) Endereço;
d) Telefone;
e) Criar LOGINS E SENHAS para identificação dos usuários

dos computadores; 
f) Número do documento de identidade; e
g) Nome do pai, mãe e/ou responsável, para menor de 18 anos.

§1º - No ato do cadastro o atendente ou representante do esta-
belecimento comercial, deve exigir a apresentação do documento
de identidade do usuário.

§2º - As informações e o registro previstos neste artigo deve-
rão ser mantidos por, no mínimo 60 (sessenta) meses.

§3º - Os dados poderão ser armazenados em meio eletrônico -
o Backup do próprio Sistema que controla a Data, o Tempo, a fre-
quência dos Usuários por Máquina e IP.

§4º - O fornecimento dos dados cadastrais e demais informa-
ções de que trata este artigo, só poderá ser feita mediante ordem ou
autorização judicial.

Art. 3º -  Não será permitida a venda de cigarros ou bebidas al-
coólicas nos estabelecimentos referidos nesta Lei.

Art. 4º - Manter em local visível e de fácil acesso, lista de todos
os serviços e jogos disponíveis no estabelecimento, com breve re-
sumo e classificação etária conforme recomendação do Ministério
da Justiça.

Art. 5º - Todos os usuários menores de 18 anos deverão ter au-
torização dos pais ou responsável para permanecer no estabeleci-
mento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O estabelecimento deverá man-
ter uma placa indicativa na recepção com os termos:

-  Proibida a permanência de menores de 12 anos após as 20
horas;

- Proibida a permanência de menores de 18 anos após as 23 ho-
ras.

- Após as 23 horas todos os menores de 18 anos para permane-
cer no estabelecimento têm que ter uma autorização específica (mo-
delo na recepção).

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do estabelecimento pro-
mover a festa de aniversário de um usuário menor, o pai, à mãe ou
responsável legal do aniversariante ficará responsável por todos
os convidados.

Art. 6º - Os descumprimentos dos dispositivos desta lei acarre-
tarão a imposição de penalidades e cassação da licença de funcio-
namento, quando constatada a prática de nova infração após confi-
gura a reincidência, nos termos definidos no parágrafo deste artigo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se reincidência a prática de
qualquer nova infração dentro de período inferior a 30 (trinta) dias.

Art. 7º - VETADO.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº. 1.520, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010.

Concede abono especial, no mês de dezembro de 2010, em ra-
zão da celebração dos “Festejos Natalinos”, para os servidores do
quadro efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - É concedido abono especial, no valor de R$50,00 (cin-
qüenta reais), aos servidores públicos do quadro efetivo da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, exclusivamente no mês de dezem-
bro de 2010, em razão da celebração dos “Festejos Natalinos”, não
se vinculando aos seus vencimentos, a qualquer título.

PARÁGRAFO ÚNICO – O abono de que trata o caput deste ar-
tigo será pago em folha suplementar até o dia 31 de dezembro de 2010.

Art. 2º - As despesas com o pagamento do abono de que trata
esta lei correrão por conta da dotação orçamentária específica da
Câmara Municipal de Parnamirim/RN.
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Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 16 de Dezembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

JUSTIFICATIVA

De aacordo ccom oo aart.103,§2º dda LLei CComplementar
nº030/2009, dde 112 dde mmaio dde 22009, iinformo ppara
os ddevidos ffins qque nnão hhouve ppublicação nna ddata dde

16/12/2010. 

DOM NNA IINTERNET
acesse oo ssite: pparnamirim. rrn. ggov.br 

e ffique ppor  ddentro ddas aações 
realizadas nno mmunicípio


