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Lei
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LEIS ORDINÁRIAS Nº 2.018/ 2.019/2.020

N° DIÁRIO 
DOM2958

DATA PUBLICAÇÃO 
11/01/2020

LEI ORDINÁRIA Nº 2.018, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 02 de janeiro de 2020; 130ª da
República.

                        ________________________

                                     Prefeito

Institui a Campanha de Conscientização e Prevenção do
HIV/AIDS, denominada “DEZEMBRO VERMELHO” no
âmbito do Município de Parnamirim/RN, e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica instituída no Município de Parnamirim a campanha de
prevenção do HIV/AIDS denominada de “Dezembro Vermelho”, com o
objetivo de promover conscientização, assistência, proteção, promoção dos
direitos humanos, orientação e de prevenção contra a doença.

Art.2º - A campanha será realizada anualmente no mês de dezembro,
visando conscientizar e mobilizar  a sociedade para o enfrentamento do
HIV/AIDS, promovendo assim a reflexão quanto a temática.

§ 1º - A campanha terá foco na prevenção, assistência,
proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas
que vivem com HIV/AIDS.

§ 2º - As mobilizações referidas no caput deste artigo
serão desenvolvidas em consonância com os princípios do
Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a
administração pública, com entidades da sociedade civil
organizada e organismos internacionais.

Art. 3º - Sem prejuízo de outras ações e atividades conexas, a campanha
poderá promover:

I - Iluminação de prédios públicos e pontos turísticos com luzes de
cor vermelha;

II - Promoção de palestras e atividades educativas;

III - Veiculação de campanhas de mídia;

IV - Realização de eventos.

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

Parnamirim/RN, 02 de Janeiro de 2020.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.019, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 02 de janeiro de 2020; 130ª da
República.

                              ________________________

                                         Prefeito

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS DADOS DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS NA PÁGINA OFICIAL DA
PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO
DE PARNAMIRIM NA INTERNET, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página
oficial na internet, um ícone para acesso público contendo os seguintes
dados dos Conselhos Municipais:

I – Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo
e instituição ou órgão que cada membro representa;

II – Dados para contato com o conselho (telefone, e-mail e
endereço);

III – Calendário anual contendo as datas de reuniões a realizar-se;

IV – Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;

V - Arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções
aprovadas.

Parágrafo Único – os arquivos citados no inciso V deverão ser
disponibilizados no ícone “Conselhos Municipais” no site da
Prefeitura Municipal até 30 (trinta) dias após confeccionados.

Art. 2º - A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um
ícone denominado “Conselhos Municipais” redirecionando os usuários de
sua página para o link da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Parnamirim/RN, 02 de Janeiro de 2020.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 02 de janeiro de 2020; 130ª da
República.

                           ________________________

                                         Prefeito

ALTERA O ART. 1º, E ACRESCE OS §2º E §3º, MODIFICA
O ART. 2º, ACRESCENTA O ART. 3º A, E ART. 3º B AO ART.
3º, E ALTERA O ART. 4º, DA LEI Nº1.473, DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, FAÇO SABER que
o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Altera o Caput do Art. 1º, da Lei nº1.473, de 04 de dezembro de
2009 que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica proibida a propagação de som, ruídos, barulhos de
qualquer natureza, excessivos e evitáveis, produzidos por pessoas
físicas ou jurídicas, materiais, máquinas e equipamentos em geral,
veículos automotivos ou equipamentos e aparelhos de som de
qualquer gênero, inclusive o som gerado e propagado na via pública,
praças e praias, por veículo motorizado equipado com alto-falantes,
ou paredões de som, provocando perturbações do sossego,
tranquilidade e do bem-estar público no Município de
Parnamirim/RN.”

“§1º – Considera-se excessivo e perturbador do
sossego, tranquilidade e bem-estar público, o som,
ruído ou barulho de qualquer natureza, medido por
aparelho de verificação de intensidade sonora, à uma
distância de 5 (cinco) metros do local propagador do
excesso, que ultrapasse os limites seguintes:”

I. 60 (sessenta) decibéis, quando emitido do interior do
estabelecimento ou edificação;

II. 45 (quarenta e cinco) decibéis, quando emitido ao ar livre,
de edificação desprovida de elementos de vedação vertical, ou
diretamente da porta ou de abertura de estabelecimento ou
edificação.”

Art. 2º - Acrescenta o §2º e §3º ao Art. 1º, da Lei nº1.473, de 04 de
dezembro de 2009:

“Art. 1º (...)”

§ 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se
paredões de som todo e qualquer equipamento de
som automotivo rebocado, instalado ou acoplado nos
porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos.

 § 3º - Condução dos equipamentos dos paredões de
som, por meio de reboque, acomodação no porta-
malas ou sobre a carroceria dos veículos, deverá ser
feita, obrigatoriamente, com proteção de capa

acústica, cobrindo integralmente os cones dos alto-
falantes, sob pena de aplicação da multa arbitrada em
no Art. 3º.

Art. 3º - Modifica o Art. 2º da Lei nº1.473, de 04 de dezembro de 2009
que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - Os infratores desta Lei estarão sujeitos a uma multa
correspondente ao valor de 03 (três) salários mínimos em vigor, que,
na reincidência, será aplicada em dobro concomitantemente com a
apreensão do equipamento ou com o fechamento do estabelecimento
emissor.

“Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar convênio com serviços de guincho e proprietários de
pátios e depósitos particulares para participar ou colaborar
da execução das medidas.”

Art. 4º - Acrescenta o Art. 3º - A e Art. 3º - B ao Art. 3º, da Lei nº1.473,
de 04 de dezembro de 2009.

Art. 3º - A – Desde que atendam aos limites já estabelecidos pela
legislação ambiental, não se incluem nas exigências desta Lei a
utilização de aparelhagem sonora:

I - Instalada no habitáculo do veículo, com a finalidade de
emissão sonora exclusivamente para o seu interior;

II – Em eventos do Calendário Oficial ou expressamente
autorizados pelo Município, desde que façam parte de sua
programação;

III – Em manifestações religiosas, sindicais ou políticas,
observada a legislação pertinente;

IV – Utilizada na publicidade sonora, atendido os limites
estabelecidos no parágrafo 1º desta Lei.

Art. 3º - B – Fica o Município de Parnamirim, através do Órgão
competente e com observância à legislação pertinente, autorizado a
licenciar espaços para a realização dos campeonatos de sons
automotivos, bem como autorizar eventos assemelhados.

Parágrafo Único – O licenciamento e a autorização que se
refere o caput deste artigo só poderão ser concedidos em local
que esteja assegurado o devido isolamento acústico ou
condições ambientais que assegurem a inexistência de
qualquer perturbação ao sossego público.

Art. 5º - Altera o Art. 4º, da Lei nº1.473, de 04 de dezembro de 2009 que
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º – Os órgãos de fiscalização municipal e os órgãos
fiscalizadores e policiais dos demais entes da Federação, no âmbito de
suas respectivas atribuições e responsabilidades, poderão participar
da fiscalização e fiel cumprimento desta Lei.” 

Art. 6º - Fica autorizada, após aprovação desta Lei, a publicação do texto
consolidado da Lei nº1.473, de 04 de dezembro de 2009.

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

Parnamirim/RN, 02 de Janeiro de 2020.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito
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