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DOM2898

DATA PUBLICAÇÃO 
01/11/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 1.986, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

 

Sanciono a presente Lei sem veto.

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

                               ________________________

                                             Prefeito

 

Institui o mês Julho Verde, dedicado à realização de ações ao
Combate do Superendividamento do Cidadão e Resgate do
Crédito do Consumidor, objetivando o resgate a cidadania dos
Parnamirinenses, 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 instituído, no Município de Parnamirim, o mês “JULHO
VERDE”, com objetivo de promover o combate ao superendividamento,
resgatando a cidadania e dignidade dos Parnamirinenses, proporcionando
bem-estar, qualidade de vida e saúde de toda a população.

Art. 2º - A campanha JULHO VERDE será realizada anualmente durante
o mês de julho, visando à promoção de políticas públicas voltadas a
prevenir o superendividamento do cidadão e o resgate de crédito do
consumidor.

Art. 3º - As políticas previstas no artigo anterior poderão ser planejadas e
desenvolvidas pelo Poder Executivo, podendo ainda promover audiências
públicas, palestras, apresentações, realizar mutirões de negociações de
dívidas, distribuição de panfletos ou cartilhas informativas.

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

Parnamirim/RN, 29 de Outubro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.987, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

 

Sanciono a presente Lei sem veto.

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

                    ________________________

                                   Prefeito

 

Dispõe sobre a criação da Parada Segura no âmbito do
Município de Parnamirim/RN.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

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

Art. 1º - Fica instituída a Parada Segura, destinada a incentivar e garantir
medidas que visem à segurança dos usuários, passageiros e trabalhadores
do transporte coletivo e permissionários do Município de Parnamirim.

Art. 2º A Prefeitura Municipal do Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Defesa Social e Mobilidade Urbana - SESDEM, obrigará a
concessionária de transporte coletivo e permissionários a conceder o
embarque, bem como o desembarque de passageiros, em especial,
mulheres, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, fora das
paradas obrigatórias do itinerário regular dos aludidos veículos, porém,
sem alteração do seu percurso, e, ainda, apenas no período noturno e no
intervalo compreendido entre às 21h00min (vinte e duas horas) e o último
horário de circulação dos ônibus.

Art. 3º A Parada Segura poderá ser solicitada pelos passageiros por meio
dos dispositivos disponíveis no veículo, ou diretamente ao motorista, que
terá a responsabilidade de fazer a parada em local devidamente iluminado e
que ofereça segurança ao passageiro no momento de desembarque.

Art. 4º - A Parada Segura deverá ocorrer exclusivamente ao longo do
trajeto original dos ônibus e permissionários, não sendo permitidos desvios



01/11/2019 Página 2 de 2Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

01/11/2019 Página 2 de 2Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

ou acessos por caminhos diferentes dos estabelecidos pela Secretaria
Municipal Defesa Social e Mobilidade Urbana - SESDEM.

Art. 5° - Caberá Secretaria Municipal Defesa Social e Mobilidade Urbana -
SESDEM, realizar estudos que possam subsidiar a escolha mais adequada
das linhas a serem contempladas pela Parada Segura.

Art. 6º A Secretaria Municipal Defesa Social e Mobilidade Urbana -
SESDEM deverá instituir regulamento específico sobre a presente matéria,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo orientar e fiscalizar as
empresas concessionárias do transporte coletivo e permissionários do
Município de Parnamirim/RN acerca da afixação de aviso, em local visível,
no interior, assim como no exterior, de cada veículo da sua frota,
comunicando aos passageiros que o mesmo está inserido na Parada Segura,
devendo o aviso conter os seguintes dizeres: "Este veículo está incluído na
Parada Segura, que prevê o embarque e o desembarque de passageiros fora
das paradas obrigatórias, das 22h00min (vinte e duas horas) até a última
viagem do dia, em caso de desobediência denunciar a Central de Trânsito,
através do telefone (84) 3644-8272.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 29 de Outubro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.988, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

 

Sanciono a presente Lei sem veto.

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

                   ________________________

                                      Prefeito

 

Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Juventude no
âmbito do Município de Parnamirim/rRN.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

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

Art. 1º - Fica instituído, O Dia Municipal da Juventude (DJM) no
Município de Parnamirim/RN, nos termos da Lei 10.515, de 11 de julho de
2002 da Constituição Federal.

Art. 2º - O Dia Municipal da Juventude (DJM) de que trata o artigo 1º
desta Lei será comemorado no dia 15 do mês de setembro de cada ano.

Art. 3º - O Dia Municipal da Juventude (DJM) tem como finalidade;
incentivar o jovem a participar da vida política e social, trabalhar na
promoção da cidadania, desenvolver políticas que atraiam mais jovens que
queiram participar de alguma forma de desenvolvimento do Município, do
Estado e do País.

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

Parnamirim/RN, 29 de Outubro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


