
15/08/2019 Página 1 de 2Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

15/08/2019 Página 1 de 2Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
1.970 e 1.971

N° DIÁRIO 
DOM2836

DATA PUBLICAÇÃO 
15/08/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 1.970, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

 

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 14 de Agosto de 2019; 130ª da
República.

                      ________________________

                                 Prefeito

 

de Abril de 2019; 130ª da República.

                    ________________________

                                   Prefeito

 

Dispõe sobre a afixação de placas informativas, nas unidades
públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro no
âmbito do município de Parnamirim/RN.

 

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 - Ficam as unidades públicas e privadas de saúde do Estado
obrigadas a afixar placas informativas, em locais de fácil visualização,
contendo os seguintes dizeres: “A entrega de filho para adoção, mesmo
durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la, ou conheça
alguém nesta situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de
legal, o procedimento é sigiloso.”

 Parágrafo único – As placas informativas previstas no “caput” devem
conter, ainda, endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da
Juventude da Comarca ou Foro Regional.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 14 de Agosto de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.971, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

 

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 14 de Agosto de 2019; 130ª da
República.

                 ________________________

                                Prefeito

 

de Abril de 2019; 130ª da República.

                _______________________

                                Prefeito

 

Dispõe sobre a instituição, no âmbito municipal de Parnamirim?
RN, a semana de prevenção às doenças cardiovasculares e suas
conseqüências para a mulher e dá outras providências.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Prevenção às Doenças
Cardiovasculares e suas conseqüências para a Mulher no âmbito municipal,
que acontecerá anualmente na semana do dia 14 de agosto, dia em que se
homenageia o profissional cardiologista.

Parágrafo único - A data ora instituída passará a constar do
calendário oficial de datas e eventos do município.

Art. 2º - A administração pública poderá ainda estabelecer convênio com
pessoas jurídicas de direito público ou privado, entidades assistenciais,
mídia e profissionais liberais, a fim de incentivar a realização de atividades
voltadas à prevenção das doenças cardiovasculares, conforme no artigo 1º
desta Lei.
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Art. 3º - Durante a semana de que trata a Lei, serão desenvolvidas
atividades, tais como palestras, seminários, realização de exames, campanha
de esclarecimento, etc.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por
dotação orçamentária específica: 02 – Poder Executivo, 02.051 – Fundo
Municipal de Saúde, 10 – Saúde, 301 – Atenção Básica, 0013 – Atenção
Básica em Saúde, 2019 -Ampliação e Manutenção das Equipes de
Estratégia Saúde da Família, 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde.

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

Parnamirim/RN, 14 de Agosto de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


