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LEI ORDINÁRIA Nº 2.012, 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

 

                  de Abril de 2019; 130ª da República.

                       ________________________

                                        Prefeito

ALTERA OS ARTIGOS 15 E 16, DA LEI MUNICIPAL Nº
1790/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM:                                               

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

Art. 1º - Modifica o artigo 15 da Lei Municipal Nº 1790/2016, do trato à
fiscalização de estabelecimentos de ensino técnico e outros, o qual passará a
ter a seguinte redação:

“Art. 15 - As competências das fiscalizações técnicas em eventos, de
formação escolar e de atuações setoriais compatíveis aos trabalhos
desenvolvidos pelos agentes sociais bombeiros civis e salva-vidas,
destinam-se:

§ 1.º - Compete à Secretaria Estadual de Educação e da
Cultura a fiscalização das atividades referentes às escolas
de formação de bombeiros civis e salva-vidas.

§ 2.º - Fica estabelecida à Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Urbano (SEMUR) a competência para a
fiscalização de estabelecimentos e eventos que ofertem
grande concentração pública, com responsabilizações
legais cabíveis, inclusive à aplicação de multas, seguindo
as orientações desta Lei.

§ 3.º - Compete à Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Urbano (SEMUR) ser notificada dos

eventos que ocasionarão concentrações públicas, a partir
de 500 pessoas e assim desenvolver um trabalho de
orientação das normas que submeterão à regularidade dos
serviços de segurança aos atos propositados pelos
solicitantes, no âmbito do território municipal, estipulando
prazos, regulamentos e leis a serem cumpridos, para efeito
de efetivação e legalidade da demanda.

§ 4 º - Em eventos de grande porte realizados no âmbito
do Município de Parnamirim, tanto por órgãos públicos
como por entidades privadas, sociedades de economia
mista, ou empresas especializadas em prestação de
serviços, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Urbano (SEMUR) determinará a obrigatoriedade de
contratação de bombeiros civis, sob pena de multa,
quando houver a indicação populacional de participantes, a
partir de 500 (quinhentas) pessoas.

Parágrafo único - Os profissionais bombeiros civis contratados
deverão obrigatoriamente serem habilitados para aprovação e
constatação de serviços em segurança, prevenção e combate de
incêndios, proteção de pessoas e de patrimônios, realizando
serviços de emergência, priorizando a proteção da sua vida, depois
a do ambiente e consequentemente a do patrimônio”.

Art. 2º - Modifica o artigo 16, da Lei Municipal Nº 1790/2016, do trato às
penalidades e     designa destinos de arrecadação das multas aplicadas no
seu descumprimento, contemplando as seguintes redações:

“Art. 16 – Os descumprimentos das normas dispostas nesta Lei, sujeitam
ao infrator às seguintes penalidades a serem aplicadas, isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo das ações penais e cíveis cabíveis, com
destinação e direcionamentos das arrecadações:

I - Advertência realizada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Urbanismo (SEMUR), do município de
Parnamirim/RN;

II – A aplicação de multa deve considerar:

A capacidade econômica da empresa e a gravidade da falta
cometida, sendo no mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de
30% (trinta por cento) da receita bruta do estabelecimento ou
demandante dos eventos;

b. 50% (cinquenta por cento) das multas aplicadas, bem como,
valores provenientes da arrecadação de taxas várias em razão do
não cumprimento desta Lei, destinados aos cofres públicos do
município de Parnamirim/RN, serão exclusivamente doados ao
FIA (Fundo Para a Infância e à Adolescência), deste município;
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c. 15% (quinze por cento) das multas aplicadas, bem como, valores
provenientes da arrecadação de taxas várias em razão do não
cumprimento desta Lei, destinados aos cofres públicos do
município de Parnamirim/RN, serão exclusivamente direcionados
ao fomento e incentivo à criação de projetos que objetivem à
educação e formação de bombeiros mirins militar, neste município,
sendo que estes devem:

§ 1.º - Contemplar crianças e/ou adolescentes,
devidamente matriculados na rede municipal de ensino,
com prioridade às instituições de educação pública e que
estejam amparadas pela rede de práticas restaurativas
municipal, sob a aprovação e fiscalização do setor de
Assistência ao Educando, da Secretaria Municipal de
Educação (SEMEC), deste município, comprovadamente
condicionados à vulnerabilidade e risco social.

§ 2.º - Atender crianças e/ou adolescentes com faixa etária
compatível às formações técnicas de prevenção à
acidentes, salvamento de vidas e também de combate a
incêndio.

§ 3.º - Realizar as atividades de atendimento ao projeto
Bombeiros Mirins, quando houver as condições de
execução, incluindo espaço físico e equipamentos
adequados, um contingencial humano compatível com a
quantidade de crianças e/ou adolescentes a serem
contemplados e fazer devolutivas bimestrais (com
comprovação documental) que apreciem o
desenvolvimento dos alunos e das atividades aplicadas,
remetendo-as ao órgão municipal, responsável pelos
encaminhamentos dos matriculados, setor de assistência
ao educando, na Secretaria Municipal de Educação
(SEMEC).

Parágrafo Único - Considerar a exclusão dos investimentos à
aplicação do projeto bombeiros mirins quando não houver às
condições mínimas aos atendimentos previstos; não existindo a
comprovação da aplicação dos recursos a que se propõe o termo de
investimento assinado pelas partes envolvidas; observada uma
avaliação negativa, com estatísticas e fatos reais, em razão de uma
fiscalização; inexistindo uma devolutiva instrumental, nos devidos
prazos acordados, ao setor de assistência ao educando (SEMEC),
deste município, pela parte que está ao alcance dos investimentos
desta Lei; havendo uma quantidade de matrículas de alunos que
possam comprometer à qualidade dos objetivos propostos nesta
Lei.

d. 15% (quinze por cento) das multas aplicadas, bem como, valores
provenientes da arrecadação de taxas várias, em razão do não
cumprimento desta Lei, destinados aos cofres públicos do
município de Parnamirim/RN, serão exclusivamente direcionados à
Associação de Bombeiros Civis, Socorristas, Guarda-vidas e
Brigadistas do município de Parnamirim/RN, desde que esta:

§ 1.º - Esteja efetiva e devidamente registrada.

§ 2.º - Tenha a aprovação do Projeto de Bombeiros Civis
Mirins, para fins, inclusive de incentivo ao combate
educativo de acidente e incêndios, ainda, noções de
primeiros socorros, apreciada pelo setor de assistência ao
educando, responsável pelo desenvolvimento de práticas
restaurativas no município de Parnamirim, sendo esta
responsabilização de competência da Secretaria Municipal
de Educação.

§ 3.º - Considere e faça cumprir as determinações legais,
contempladas nos § 1.º,

§ 2.º e § 3.º, c, II, art. 16, desta Lei.

e.  20% (vinte por cento) das multas aplicadas, bem como, valores
provenientes da arrecadação de taxas várias, em razão do não
cumprimento desta Lei, serão destinados aos cofres públicos do
município de Parnamirim/RN.

§1.º - Compete à gestão pública municipal de
Parnamirim/RN, apresentar mensalmente a prestação de
contas dos recursos arrecadados e devida destinação dos
mesmos, oriundos e servidos a esta Lei, no portal de
transparência deste município, em Diário Oficial e em
outros mecanismos de divulgação dos gastos e
investimentos desta unidade federativa.

§ 2.º - Ficam o COMDICA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente) e a Frente
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente (da
Câmara Legislativa de Parnamirim/RN), responsáveis pela
fiscalização dos recursos arrecadados, bem como, a
destinação dos mesmos às devidas instituições
contempladas nesta Lei, apresentando, quando solicitados
pelo Ministério Público, da Vara da Infância e da
Adolescência, documentos avaliativos, alinhados à
prestação de contas públicas e periódicas, junto à
sociedade civil.

III – Proibição da atividade; e

IV – Revogação de autorização ou de alvará de funcionamento”.

Art. 3º - A Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 19 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


