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LEI ORDINÁRIA Nº 1.911, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 26 de Setembro de 2018; 129ª da
República.

                              ________________________

                                             Prefeito

Cria o programa Municipal de Proteção Solar e Prevenção
ao Câncer de Pele como atividade extracurricular obrigatória
no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de
ensino municipal e particular do Município, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o programa Municipal “Proteção Solar e Prevenção ao
Câncer de Pele” como atividade extracurricular obrigatória no ensino de
educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e
particular no Município.

Art. 2º - O programa criado no artigo anterior consiste na organização de
palestras ao corpo docente da rede de ensino pública e particular para
orientação da prática de exposição solar na infância e adolescência.

Parágrafo Único - A orientação para a exposição solar é uma
ferramenta para a prevenção do câncer de pele na vida adulta.

Art. 3º - As palestras deverão ser ministradas por entidades representativas
da classe médica de Dermatologia, oficialmente reconhecidas pela
Associação Médica Brasileira e profissionais da área devidamente
registrados no Conselho Regional de Medicina como especialistas.

Art. 4º - Esta lei tem por finalidade:

I - Combater a incidência do câncer de pele na vida adulta;

II - Capacitar profissionais da área da educação para educar as
crianças à exposição solar de maneira correta;

III - Estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção
da doença;

IV - Promover a participação da população em ações sociais
destinadas à orientação da prática à exposição solar.

Art. 5º - As Secretarias Municipais de Educação e Saúde serão
responsáveis pela supervisão e coordenação do programa.

Parágrafo Único - As secretarias poderão firmar convênios com
as entidades de classe médica representativa da área da
dermatologia, registradas oficialmente na Associação Médica
Brasileira (AMB), para a concretização do referido programa.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - A aplicação desta lei deverá ser implementada completamente no
ano letivo subsequente a sua regulamentação.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 26 de Setembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.912, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 28 de Setembro de 2018; 129ª da
República.

               ________________________

                                    Prefeito

DISPÕE sobre a Implantação do SELO IDOSO SAUDÁVEL
- SIS, a ser concedido a entidades e empresas que contribuam
com as políticas públicas voltadas ao idoso e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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Art. 1º - Fica instituído, por esta Lei, o Selo Idoso Saudável - SIS, nos
serviços de atendimento a idosos na cidade de Parnamirim.

Art. 2º - O Selo visa avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas
entidades que atendem idosos nas modalidades casas de repouso, asilos,
centro de convivência, casas lares, abrigos, bem como órgãos, Ong's e
empresas que ofereçam serviços ou produtos aos idosos, além de
reconhecer as entidades e empresas que contribuam para a implementação
de políticas para a pessoa idosa.

Art. 3° - Será concedido o Selo Idoso Saudável as entidades que primarem
pelo atendimento a idosos, garantindo-lhes condições de segurança, higiene
e saúde, além de desenvolverem atividades físicas, laboratoriais,
recreativas, culturais e associativas.

Art. 4º - O Selo conquistado poderá ser divulgado a título de propaganda,
tanto pelos próprios beneficiários quanto pelo Município.

Art. 5º - Os possuidores do Selo Idoso Saudável serão beneficiados com
incentivos tributários, em conformidade com a viabilidade do Poder
Executivo Municipal.

Art. 6º - O Selo Idoso Saudável será emitido pelo Poder Executivo através
da Secretaria Competente.

Art. 7º - Os selos serão classificados nas modalidades PRATA, OURO e
DIAMANTE, de acordo as avaliações técnicas e regulamentação pelo
Poder Executivo.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 28 de Setembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim

 

 


