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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
1.992 E 1.993/2019

N° DIÁRIO 
DOM2923

DATA PUBLICAÇÃO 
30/11/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 1.992, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 25 de Novembro de 2019; 130ª
da República.

                             ________________________

                                               Prefeito

Cria o Auxílio-Alimentação aos servidores efetivos,
comissionados e/ou cedidos do Quadro de Pessoal do Município
de Parnamirim, desde que estejam no efetivo exercício das
atividades, 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 o Auxílio-Alimentação, no valor mensal de R$
200,00 (duzentos reais), aos servidores do Quadro de Pessoal do
Município de Parnamirim, efetivos, comissionados e/ou cedidos, desde que
estejam no efetivo exercício das atividades, e atendam aos seguintes
critérios:

I – Recebem remuneração mensal global de até dois salários
mínimos; e

II – Exerçam carga horária de trabalho superior a 06 (seis) horas
diárias ou a 30 (trinta) horas semanais.

§ 1º – O Auxílio-Alimentação de que trata esta lei possui
caráter indenizatório, e se destina a subsidiar parte da
despesa do servidor ativo com refeição.

§ 2º - O servidor que acumule cargo ou emprego na forma
da Constituição Federal fará jus à percepção do Auxílio-
Alimentação referente apenas a um vínculo, mediante
opção.

§ 3º - O Auxílio-Alimentação será devido somente nos
dias efetivamente trabalhados, considerando-se para o
desconto, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de
22 (vinte e dois) dias.

§ 4º - O afastamento autorizado do servidor para participar
de programas de treinamento, congressos, conferências ou
outros eventos de igual natureza, desde que sem

deslocamento da sede, não geram suspensão da concessão
do auxílio-alimentação.

§ 5º - Não será concedido o Auxílio-Alimentação ao
servidor que fizer jus, no mesmo período, a diária ou meia
diária, e ainda em decorrência de:

I – Férias;

II – Licença para tratamento de saúde;

III – Licença por motivo de doença em pessoa da família;

IV – Licença para tratar de interesses particulares;

V – Licença-prêmio;

VI – Serviço militar;

VII – Cessão a qualquer outro órgão da estrutura do Poder
Executivo, administração direta e indireta, de Poder diverso ou
entidade autônoma, sob qualquer modalidade;

VIII – Missão oficial, a serviço do Estado, no exterior ou em
território nacional;

IX – Afastamento para estudo, estágio ou treinamento;

X – Licença para concorrer e/ou desempenhar mandado eletivo
federal, estadual ou municipal, e classista;

XI – Participação no Tribunal do Júri e outros serviços
obrigatórios por lei;

XII – Licença Gestante, adoção ou guarda judicial;

XIII – Licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

XIV – Membros de Comissão Permanente, que já percebam
qualquer outra verba de natureza indenizatória.

XV – Servidores que já percebam idêntico benefício, com base em
leis específicas.

Art. 2º - O Auxílio-Alimentação, de caráter indenizatório, não se incorpora
ao vencimento, remuneração, provento ou pensão para quaisquer efeitos, e
sobre o mesmo não incide imposto de renda nem contribuição, sendo
vedada sua percepção cumulativa com outras verbas de espécie semelhante,
tais como vantagens pessoais originárias de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.
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Art. 3º - A Secretaria Municipal de Administração e dos recursos
Humanos, através da Coordenação de Gestão de Pessoas, ficará
responsável pelo recebimento das informações do servidor, com o ciente da
Secretaria a que ele for vinculado.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir Decretos
ou outros atos necessários para plena execução da presente Lei.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 25 de Novembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.993, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 25 de Novembro de 2019; 130ª
da República.

                              ________________________

                                               Prefeito

CRIA A ESCOLA MUNICIPAL DO ESPORTE DE
PARNAMIRIM NO ÂMBITO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 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 criada a Escola Municipal do Esporte de Parnamirim, no
âmbito do Município de Parnamirim estado do Rio Grande do Norte, sob a
égide da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEL.

Art. 2º A Escola Municipal do Esporte de Parnamirim – EMEP destina-se
a oferecer a prática de esportes às crianças e adolescentes, de acordo com
seu perfil e interesse, com excelência acadêmica voltada à integração social
e ainda a descoberta e desenvolvimento da aptidão esportiva dos partícipes,
como forma de vivenciar esporte e lazer, bem como estímulo ao
desenvolvimento integral.

Parágrafo Primeiro – O Programa será implantado mediante
polos nas unidades dos equipamentos esportivos da Rede Pública,
e unidades exclusivas para atendimento aos alunos com
deficiência, bem como mediante a firmação de convênios com
entidades sem fins lucrativos.

Parágrafo Segundo – O funcionamento do projeto possuirá
regime de contra turno escolar no tocante aos discentes em situação
escolar, bem como seguirá estratégia que permita aumento
gradativo da capacidade de atendimento.

Parágrafo Terceiro – O projeto correrá através de dotação
orçamentária da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
suplementada, caso necessário.

Art. 3º - Dentre as ações que constituem a Escola Municipal do Esporte de
Parnamirim – EMEP estão:

I – Desenvolvimento de metodologia dinâmica, com sistema de
ensino estruturado e materiais didáticos específicos;

II – Integração social dos alunos como forma de proteção aos
mesmos com a efetiva prática esportiva;

III – Formação continuada de educadores no novo modelo
escolar e na nova metodologia de ensino, qualificados e atuando
de maneira eficiente na prática pedagógica; 
IV – Utilização de plataforma de aulas digitais para tornar o
ensino mais adequado a crianças e adolescentes e
instrumentalizar o professor;

V – Reforço da aprendizagem dos conteúdos trabalhados nas
diversas áreas de estudo e formação social dos alunos;

VI – Formação e disponibilização de espaço para biblioteca ou
sala de leitura, com acervo atraente;

VII – Disponibilização de espaço para a prática do esporte
educacional com apoio às práticas desportivas formais e não-
formais;

VIII – Utilização de metodologia específica de detecção e
desenvolvimento de talentos esportivos e para desportivos;

IX – Inscrição e classificação dos alunos, candidatos à EMEP;

X – Estímulo à prática do esporte feminino;

XI – Estímulo a projetos transdisciplinares;

XII – Estímulo a estudos do meio, onde os alunos vivenciem
experiências práticas de aprendizagem e;

XIII – Estímulo à pesquisa e registro acadêmico de experiências
vividas pela comunidade escolar.

Art. 4º - A EMEP atenderá a público da comunidade em geral do
Município, com especial aproveitamento e destinação aos alunos da rede de
ensino regular.

Art. 5º - Para os fins previstos nesta Lei caberá à Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SEL:

I – Promover, supervisionar e coordenar a implantação da
EMEP, bem como sua manutenção, gerenciamento e orientação;

II – Prover a EMEP de recursos humanos, orçamentários e
materiais necessários à consecução dos objetivos do Programa
ora instituído, observado o disposto no art. 6º desta Lei;

III – Gerenciar o processo de instituição da EMEP e
supervisionar a execução de convênios ou termos de parcerias
que venham a ser firmados.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios,
na forma que dispões a Lei. 8666/93, com entidades públicas ou privadas,
visando à obtenção de recursos técnicos e financeiros para a EMEP, criada
através desta Lei.

Art. 7º - A EMEP contará com quadro de pessoal específico, vinculado à
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, formado por servidores desta
Secretaria.
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Art. 8º - Aos servidores lotados em exercício na EMEP ficam assegurados
os benefícios correspondentes as suas respectivas categorias funcionais,
desde que o desempenho das atividades seja compatível com as atribuições
do cargo de origem, assim como a jornada de trabalho.

Art. 9º - A regulamentação do processo de matrícula para a EMEP caberá à
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 10 - Para a boa execução da EMEP, a Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer poderá, também, estabelecer parceria com os demais Órgãos da
estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal expedirá os atos normativos
necessários à Regulamentação desta Lei.

Art. 12 - A Administração Pública Municipal deverá disponibilizar local
adequado para o regular funcionamento da Escola Municipal do Esporte de
Parnamirim/ RN – EMEP.

Art. 13 - As despesas ao adequado funcionamento da EMEP serão
suportadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir da mesma, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 25 de Novembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


