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LEI ORDINÁRIA Nº 1.958, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 29 de Maio de 2019; 130ª da
República.

                  ________________________

                                 Prefeito

Altera a redação do art. 2º, §1º, art. 5º, art. 6º e art. 7º da Lei
Ordinária nº 1.499 de 05 de julho de 2010, que “Autoriza o
Executivo Municipal a construir abrigos para passageiros sob
o regime de concessão com particulares”, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e
ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a ementa da Lei Ordinária Municipal nº 1.499, de 05
de julho de 2010, que passa a ter a seguinte redação:

“Autoriza o Executivo Municipal a construir abrigos
para passageiros sob o regime de autorização,
permissão ou concessão com particulares e dá outras
providências.”

Art. 2º. O artigo 2º, Caput e parágrafo 1º, da Lei Ordinária Municipal nº
1.499, de 05 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. A implantação dos abrigos previstos no
artigo anterior far-se-á mediante autorização,
permissão ou concessão pública por ato
administrativo.

§1º. As empresas patrocinadoras custearão toda a
execução do projeto, ficando com a prerrogativa de
explorar publicidade comercial, durante 10 (dez)
anos, contados da implantação dos abrigos

respeitando as limitações emanadas do Poder
Público.”

Art. 3º. O artigo 5º da Lei Ordinária Municipal nº 1.499, de 05 de julho de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. A autorização, permissão ou concessão será
cassada se a patrocinadora inadimplir obrigações
legais e contratuais, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer
ônus para o Município.”

Art. 4º. O artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 1.499, de 05 de julho de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º. Findo o prazo e/ou interrompida a
autorização, permissão ou concessão, os abrigos
reverterão, sem indenização à patrocinadora, ao
patrimônio público municipal, independentemente de
interpelação judicia ou extrajudicial.”

Art. 5º. O artigo 7º da Lei Ordinária Municipal nº 1.499, de 05 de julho de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º. O contrato de autorização, concessão ou
permissão poderá ser renovado, por igual prazo,
havendo interesse das partes e, respeitadas os artigos
desta Lei.”

Art. 6º. A presente lei passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

 

Parnamirim/RN, 29 de Maio de 2019.

 

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito
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