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LEI ORDINÁRIA Nº 2.007, 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 A CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS E POSTOS
ESTABELECIDOS NO MUNICÍPIO QUE REVENDEREM
COMBUSTÍVEIS ADULTERADOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS 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 - Sem prejuízo as sanções previstas na legislação vigente, será
cassado o Alvará de Funcionamento das empresas e postos instalados no
Município de Parnamirim que comprovadamente revenderem combustíveis
adulterados.

Art. 2º - Para efeitos dessa Lei considera-se adulterado o combustível que
sofra alteração quanto ao padrão de qualidade, evidenciada em laudo
pericial emitido pela Agência Nacional de Petróleo-ANP ou entidade por
esta credenciada ou com ela conveniada para esse fim.

§ 1º - Após o Executivo Municipal obter a informação
quanto à constatação da infração a que se refere o caput
deste artigo, será instaurado processo administrativo, que
deverá ser concluído no prazo máximo de sessenta dias,
assegurando-se ampla defesa ao acusado, permanecendo o
estabelecimento interditado cautelarmente nesse período.

§ 2º - Os responsáveis pelo estabelecimento que tiver o
seu Alvará de Funcionamento cassado ficam proibidos,
pelo período de cinco anos, de obter novo alvará para o
mesmo ramo de atividade.

Art. 3º - Após a cassação do Alvará de Funcionamento serão
encaminhadas cópias do processo administrativo e dos respectivos

documentos que o compõem ao Ministério Público Estadual para as
providências cabíveis.

Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta
de verba orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra 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 2.008, 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 A INSTITUIÇÃO DO DIA MUNICIPAL
DO PROFISSIONAL DE LIBRAS NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

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

Art. 1° - Fica instituído o Dia Municipal do Profissional de Libras no
calendário oficial de eventos de Parnamirim.

Parágrafo único - É considerado Profissional de Libras o
instrutor e o intérprete.

Art. 2° - A comemoração do Dia Municipal do Profissional de Libras
deverá ser realizada, anualmente, no dia 24 de abril.

Art. 3° - A Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.009, 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

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DIÁRIA OPERACIONAL
NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM, 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 diária operacional, vantagem específica de natureza
compensatória, destinada aos servidores, efetivos ou comissionados, que
voluntariamente, em período de folga, executarem as atividades de natureza
fiscalizatória de cumprimento de decisão, ou de cumprimento de atividade
funcional, relativas às atividades desenvolvidas pelas Secretarias
Municipais.

§ 1º. A diária operacional, possui natureza de verba
indenizatória, não integra a remuneração do servidor,

sendo proibida a sua incorporação aos vencimentos, a
qualquer título ou fundamento.

§ 2º. Cada servidor pode receber, no máximo, 10 (dez)
diárias operacionais por mês.

Art. 2º. O período de folga a que se refere o art. 1º, cuja execução de
atividades ensejará o pagamento da diária operacional regulamentada por
esta lei, compreende os sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais
ou municipais, bem como o horário noturno dos dias úteis, compreendido
entre as 18h e as 6h.

Art. 3º. O valor da diária operacional é de R$ 100,00 (cem reais).

Parágrafo único. O pagamento da vantagem específica de
natureza compensatória ao servidor de que trata o art. 1º deverá
ocorrer no mês subsequente à prestação do serviço, junto aos seus
vencimentos habituais.

Art. 4º. O servidor que estiver afastado do serviço, por motivo de férias ou
licença, não poderá ser empregado para efeito da concessão de diária
operacional.

Art. 5º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar
correrão a conta do orçamento geral do Município.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta
dias a contar de sua vigência.

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

 


