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LEI ORDINÁRIA Nº 1.969, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de Agosto de 2019; 130ª da
República.

                             _______________________

                                              Prefeito

Dispõe sobre a criação do Mês Municipal do Combate ao
Superendividamento do Cidadão e Resgate do Crédito do
Consumidor, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei; FAZ SABER que o Poder
Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Mês Municipal do Combate ao
Superendividamento do Cidadão e Resgate do Crédito do Consumidor, a
ser realizada anualmente, no período de 01 de julho a 31 de julho, visando
devolver a cidadania às pessoas.

Art. 2º - São objetivos do mês de combate ao superendividamento:

I – Realizar a divulgação de preceitos legais na legislação inerente
à proteção ao consumidor e tributária, de forma a conscientizar o
cidadão sobre seus direitos e deveres;

II – Promover mecanismos para incentivar os cidadãos
inadimplentes a renegociarem suas dívidas;

III – Firmar parcerias, convênios e termos de cooperação com
instituições representativas do comércio, federação, associações,
comerciais e de lojistas, empresas privadas, prestadoras de
serviços públicos, privados e regulados, a fim de unir esforços
ao combate do Superendividamento para:

a) Proporcionar meios para a negociação de dívida entre
consumidores e fornecedores;

1. b) Promover a educação financeira ao cidadão;

2. c) Desenvolver atividades pertinentes junto à rede municipal de
ensino.

Art. 3º - O Mês Municipal do Combate ao Superendividamento do
Cidadão e Resgate do Crédito do Consumidor será realizado pelos órgãos e
entidades atuantes na defesa dos consumidores no âmbito do Município de
Parnamirim, podendo ainda haver a realização de parcerias com outros
órgãos públicos, sejam eles estaduais e/ ou de outros municípios e
empresas privadas interessadas no objeto-fim tratado nesta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 06 de Agosto de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim

 


