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LEIS MUNICIPAIS – 2018 
 

N° 

DATA DA 

EXPEDIÇÃO 

 

ASSUNTO 

   

 23 20/02/2018 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI 

COMNPLEMENTAR N.º 6/2007 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

898 20/02/2018 Fica Reconhecida como de utilidade pública a Associação 

dos pescadores de Jucurutu e dá outras providências. 

899 20/02/2018 Fica Reconhecida como de utilidade pública a Associação 

dos Pescadores, Pescadorores Artesanais e Aquicultores de 

Jucurutu e dá outras providências. 

900 01/03/2018 Dispõe sobre doação de bens inservíveis do município de 

Jucurutu –RN  e dá outras providências. 

901 09/03/2018 Dispõe sobre a criação do serviço de Inspenção Municipal de 

Produtos de Origem animal e Vegetal – SIM  e os 

procedimentos de fiscalização sanitária do Município de 

JUCURUTU/RN e dá outras providências. 

902 09/03/2018 Define piso salarial mínimo para servidores e ocupantes de 

cargos de provimento em comissão do Município de Jucurutu 

e dá outras providências. 

903 09/03/2018 Dispõe sobre o pagamento do piso Salarial Nacional para os 

profissionais do Magistério Público da Educação Básica, 

atualizada ao Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal, regulamentados pela Lei 

Federal nº 11.738/2018 e Lei Municiapl nº 655/2009 e dá 

outras providências. 

904 26/03/2018 Dispõe sobre a execução do Hino Nacional e do Hino do 

Município de Jucurutu/RN, nas escolas de ensino 

Fundamental, e dá outras providências. 

905 26/03/2018 Dispõe sobre hora especial concedida ao servidor estudante, 

servidor deficiente ou servidor que tenha cônjuge, filho ou 

dependente portador de deficiência e da outras providências.  

906 26/03/2018 Dispõe sobre convalidação de doações de imóveis, mediante 

termos de concessões de direito real para uso especial para 

fins de moradia concedidos no ano de 2007 e dá outras 

providências. 

907 26/04/2018 Regulamenta a Política Municipal de Atendimento integrado 

à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e dá outras 

providêncas. 

908 27/04/2018 Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS  



do Município e dá outras providências. 

909 14/05/2018 Isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa 

de inscrição em concursos para pavimentos de cargo efetivo 

ou emprego permente em orgãos ou entidades da 

administração pública direta e indireta pertencentes ao 

minicípio de Jucurutu – RN. 

910 14/05/2018 Isenta as taxas de inscrição em concursos públicos os 

eleitores convocados e nomeados para servirem a Justiça 

eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais. 

911 15/05/2018 Cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no 

Município de Jucurutu – RN e dá outras providências. 

912 15/05/2018 Dispõe sobre a mudança de denominação da Unidade de 

Ensino IX FRANCISCO DE QUEIROZ SANTOS para 

unidade de ensino IX MANOEL CAMILO DE SALES. 

913 15/05/2018 Institui “O programa de Valorização aos artistas da terra”, que 

estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de 

oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, 

cantores e instrumentalistas locais na abertura de eventos 

musicais que contem com financiamento público municipal. 

914 28/05/2018 Dispõe sobre a adequação do Portal da transparência da 

Prefeitura Municipal de Jucurutu-RN e dá outras 

providências. 

915 28/05/2018 Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento 

para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, 

radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia, no 

município de Jucurutu – RN e dá outras providências. 

916 28/05/2018 Inclui no calendário oficial do Município de Jucurutu o “dia do 

gari” e dá outras providências. 

917 28/05/2018 Institui o “Maio Amarelo” para conscientização e educação 

em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do 

Município de Jucurutu/RN e dá outras providências. 

918 12/06/2018 Dispõe sobre a Mudança de denominação da Praça Pública 

Aluízio Alves para Mylena Soares da Silva. 

919 12/06/2018 Institui o Dia do Trabalhador Rural no âmbito do municípo. 

920 12/06/2018 Disõe sobre a divulgação em tempo real do sítio oficial da 

prefeitura do estoque e da localização de medicamentos. 

921 12/06/2018 “Dispõe sobre a organização de barracas de produtos 

hortifrutigrangeiros orgânicos (Cantinho Orgânico) na feira 

livre do Município, e dá outras providências” 

922 03/07/2018 “Institui o Cartão de Identificação para Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, residente no Municipio e da 

outras providências”. 

923 03/07/2018 “Institui a Semana da Orientação Profissional para o 

primeiro Emprego nas escolas públicas municipais, e da 

outras providencias”. 

924 05/07/2018 Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – (NFS-E) no 

munícipio de Jucurutu/RN, e dá outras providências. 

925 05/07/2018 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a 



elaboração do Orçamento Geral do Municípo para o 

exercício 2019, e dá outras providências. 

926 06/09/2018 Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à 
abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
437.900,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e novecentos 
reais) ao Orçamento Geral do Município. 

927 17/10/2018 Dispõe sobre alterações nas Leis nº 890, de 31 de agosto 
de 2017, e 896, de 08 de dezembro de 2017, aumentando a 
margem para abertura de créditos adicionais ao orçamento 
do município durante o exercício de 2018. 

928 18/10/2018 INSTITUI a semana Municipal de Conscientização sobre a 
Depressão Infanto-Juvenil no município de JUCURUTU/RN, 
e dá outras providências. 

929 22/10/2018 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 
de Cooperação com Estado do Rio Grande do Norte, para o 
fim de estabelecer uma cooeperação federativa da 
prestação dos serviços públicos muncipais de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá 
outras providências. 

930 01/11/2018 Dispõe sobre a criação da Junta Médica Oficial do Município 
e do Instituto de Previdência Própria do Município de 
Jucurutu (PREVI- Jucurutu) e dá outras providêcias. 

931 01/11/2018  DISPÕE que seja criado a Política de Prevenção à 
violência contra profissionais da Educação da Rede de 
Ensino do município de Jucurutu/RN. 

932 14/11/2018 DENOMINA ORLA DO RIO PIRANHAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

933 28/11/2018 Autoriza o Poder Executivo à abertura de crédito especial 
no valor de R$ 265.900,00 (duzentos e sessenta e cinco mil 
e novecentos reais) no orçamento do Município para o 
exercicío 2018, nele inserindo novas dotações 
orçamentárias detalhadas ao nível de elemento de despesa. 

934 28/11/2018 Institui o Auxílio Financeiro de Incentivo à Melhoria do 
acesso e da Qualidade da Atenção Básica- afPMAQ aos 
profissionais que se especifica e dá outras providências. 

935 19/12/2018 Dispõe sobre autorização do reajuste do Piso Salarial dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 
a Endemias de acordo com o  § 1º do art. 9º A Lei Nacional  
nº 13.708/18, e dar outras providências. 

936 27/12/2018 Dispõe sobre a alteração no inciso VII do Art. 13 da Lei 
Complementar n.º 016/2012 que instituiu o Código de Obras 
do Município de Jucurutu e dá outras providências. 

   

   

 
















































































































































































































































































































































































































































































































































