LEI ORDINÁRIA N2 1.807, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parrtamirim/RN, 02 de Janeiro de 2017;
128ada República.
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Dispõe sobre prio

nos Centros

M unicipal de Educação Infantii (CEMEIs) para os
filhos e filhas de m ulheres vitim as ou d iretam en te
vitim adas

por violência dom éstica,

e dá outras

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que a Câm ara M unicipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1Q - Fica assegurada a transferência, m atrícula, colocação em listas de espera ou
qualquer m eio a ser reg u lam en tad o pela Adm inistração Pública M unicipal dos filhos e filhas
de m ulheres vítim as ou d ire ta m e n te vitim ados, por violência dom éstica nos Centros
M unicipal de Educação Infantil (CEMEIs), da Adm inistração Publica M unicipal.

Parágrafo Único: As unidades educacionais citadas no "CAPUT" desta lei serão
indicadas pela m ãe ou responsável legal, com vistas à garantia da segurança e preservação
da m ulher e das crianças envolvidas.

Art. 2 3 - 0 ate n d im e n to ao disposto nesta lei fica condicionado à apresentação dos
seguintes docum entos:

I - Cópia do boletim de ocorrência expedido pela Delegacia Especializada em Crimes
Contra a M u lh e r- DECCM;
II - Cópia do exam e de corpo de delito.

Parágrafo Único: Na ausência dos docum entos contidos nos incisos I e II deste artigo,
tam b ém será aceito a cópia da m edida protetiva de urgência expedida pelo Juiz.

Art. 3 S As inform ações, docum entos e declarações prestadas pelos particulares
interessados se revestem de sigilo e não poderão ser fornecidos ou acessados por quem não
deva te r acesso aos mesmos por dever de ofício.

Art. 43 0 ate n d im e n to às mães deverá ser feito nas Divisões Distritais de Educação ou
outro órgão que facilite 0 a te n d im en to regionalizado, possibilitando m aior facilidade e sigilo
no atendim ento.

Art. S5 As despesas decorrentes da im plem entação desta lei correrão por conta das
dotações orçam entárias próprias.

Art. 63 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

P arn am irim /R N , 02 de Janeiro de 2017.

