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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
2.006 E 2.011/2019

N° DIÁRIO 
DOM2938

DATA PUBLICAÇÃO 
21/12/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 2.006, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

                 ________________________

                                  Prefeito

DISPÕE SOBRE IMÓVEIS COM OBRAS PARADAS HÁ
MAIS DE 60 (SESSENTA DIAS), CONFORME
ESPECÍFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

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

Art. 1º - Ficam os proprietários de imóveis em fase de construção com
suas obras paralisadas há mais de 60 (sessenta) dias, desabitados,
obrigados a promover a vedação de portas, janelas e outras formas de
acesso, de maneira que impossibilite o seu uso e entrada de pessoas não
autorizadas.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive definindo o
órgão fiscalizador e as penalidades.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.011, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 19 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

              ________________________

                               Prefeito

INSTITUI O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS AGENTES
DE TRÂNSITO, E GUARDAS MUNICIPAIS 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 instituído o auxílio-alimentação aos Agentes de Trânsito, e
Guardas Municipais do Município de Parnamirim/RN.

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

Art. 2º - O auxílio-alimentação terá o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por
cada turno de 12 (doze) horas efetivamente trabalhado pelo servidor, ou
para os servidores que desempenharem atividade extraordinária a partir da
7ª (sétima) hora.

§ 1º - Somente fará jus ao auxílio-alimentação o servidor
que estiver efetivamente de serviço.

§ 2º - O auxílio-alimentação poderá ser concedido por
meio de tiket, cartão, ou outra forma que melhor atenda os
anseios da Administração Pública.

§ 3º - O valor do auxílio-alimentação será devidamente
especificado, em condição numérica própria, no
contracheque do servidor, devendo ser creditado
juntamente com seus vencimentos de acordo com o
calendário de pagamento da Prefeitura Municipal de
Parnamirim/RN.

§ 4º - Os valores correspondentes aos dias que não forem
efetivamente trabalhados serão deduzidos no auxílio-
alimentação do mês seguinte, excluindo-se da dedução os
dias que o servidor estiver participando de cursos de
capacitação, palestras ou outras atividades de interesse da
Municipalidade.

Art. 3º - Fica vedado o pagamento do benefício que trata esta Lei nos
seguintes casos:

I – férias;

II – Licença para tratamento de saúde;
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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. 4º - O Município de Parnamirim/RN fica dispensado de prestar a
ajuda de custo que trata esta Lei, quando, em caráter eventual ou escala
extra, os servidores receberem alimentação diária referente à carga horária
do serviço prestado.

Art. 5º - O auxílio-alimentação de que trata esta Lei, possui 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.:

Parágrafo Único – Face a sua natureza indenizatória, não será configurado
como rendimento tributável e nem constitui base de incidência de
contribuição previdenciária

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de recursos do Orçamento Geral do Município.

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

Parnamirim/RN, 19 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


