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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
1.984 E 1.985/2019

N° DIÁRIO 
DOM2895

DATA PUBLICAÇÃO 
26/10/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 1.984, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019. 

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 22 de Outubro de 2019; 130ª da
República.

                                   ________________________

                                                     Prefeito

Dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos
órgãos de segurança pública, sobre a ocorrência de indícios de
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente ou idoso, em seu interior, quando houver registro
da violência no livro de ocorrências, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

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

Art. 1º - Os condomínios residenciais localizados no âmbito do Município
de Parnamirim/RN, através de seus síndicos e/ou administradores
devidamente constituídos, deverão comunicar à Delegacia de Polícia Civil e
aos órgãos de segurança pública especializados sobre a ocorrência de
indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança,
adolescente ou idoso, ocorridas nas unidades condominiais ou nas áreas
comuns aos condôminos, quando houver registro da violência praticada no
livro de ocorrências do condomínio, inclusive com a colocação de faixas
e/ou cartazes informando os números das centrais de atendimento em casos
de violência doméstica.

Parágrafo Único: A comunicação a que se refere o caput deste
artigo deverá ser realizada por quaisquer meios disponibilizados
pela Polícia Civil, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) após
ciência do fato, contendo informações que possam contribuir para
a identificação da possível vítima.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o condomínio
infrator às seguintes penalidades:

I – Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II – Multa, a partir da segunda autuação.

Parágrafo Único: A multa prevista no inciso II deste artigo será
fixada entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a depender das circunstâncias da infração, das condições
financeiras e do porte do condomínio, tendo seu valor atualizado

pelo Índice de Preços ao Consumidor amplo – IPCA, ou outro
índice que venha a substituí-lo, devendo ser revertido em favor de
fundos e programas de proteção aos direitos da mulher, criança,
adolescente ou idoso.

Art. 3° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos
os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 22 de Outubro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.985, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 22 de Outubro de 2019; 130ª da
República.

                                ________________________

                                            Prefeito

Institui a Campanha de Estímulo ao cuidado da saúde mental e
bem-estar, denominada “JANEIRO BRANCO” no âmbito do
Município de Parnamirim/RN, 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, no Município de Parnamirim, a campanha de
Estímulo ao cuidado da saúde mental e bem-estar, denominada “JANEIRO
BRANCO”, com objetivo de promover a conscientização em prol da Saúde
Mental, sensibilizando a população quanto à importância da prevenção ao
suicídio, depressão e ansiedade.

Art. 2º - A campanha JANEIRO BRANCO será realizada anualmente
durante o mês de janeiro, visando conscientizar e mobilizar a sociedade em
favor da Saúde Metal, promovendo a reflexão e o debate da importância
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desta para o indivíduo, para sua família e para a sociedade, buscando ainda
divulgar:

I – A importância de que cada cidadão reflita sobre sua saúde
mental e saúde emocional, sobre condições emocionais, sobre sua
qualidade de vida e sobre a qualidade emocional de suas relações;
II – Incentivar ações que assegurem a prevenção ao suicídio, a
detecção e o tratamento da depressão e ansiedade;
III – Incentivar ações que elevem e estimulem a autoestima,
palestras educativas, informativas e preventivas.

§1° - Para os fins do disposto no caput, a sociedade civil
poderá organizar eventos, audiências públicas, debates,
seminários, aulas, palestras e distribuição de material
educativo.

§2° - O evento estimulará a participação voluntária de
profissionais da área da saúde, educação, bem como de
artistas, comunicadores e da população interessada.

Art. 3º - Fica facultado ao Município de Parnamirim, a realização de ações
de esclarecimento, exames, diagnósticos e outras ações educativas e
preventivas sobre a saúde mental de seus munícipes.

Art. 4º - A campanha de estímulo ao cuidado da saúde mental e bem-estar,
denominada “JANEIRO BRANCO”, será comemorada durante todo o
citado mês, passando a integrar o calendário oficial de datas e eventos da
Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN.

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

Parnamirim/RN, 22 de Outubro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


