
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Lei Municipal nº 590/2018-GP.  

 
 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber que a 

Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1° - Ficam obrigadas as unidades de ensino da rede de escolas públicas do Município quanto à instalação de 

sistema de internet sem fio "Wi-Fi" e disponibilizar sinal de internet nas suas dependências.  

§ 1º - O sistema deverá ser gratuito e de livre acesso para os alunos matriculados na unidade de ensino 

correspondente, de uso exclusivo para acesso a notícias do cotidiano, buscas e pesquisas escolares, informações 

científicas e demais conteúdos que a escola entender como importante para o processo de aprendizado. 

§ 2° - O sinal disponibilizado poderá ser acessado por meio de celular, smartphone, laptop, tablet, notebook e 

demais aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com o padrão de conexão Wi-Fi.  

§ 3° - As escolas deverão adotar regulamento interno disciplinando os horários de acesso e ambientes com o 

sistema de internet sem fio "Wi-Fi" bem como filtros para impedir acesso a conteúdos impróprios e inadequados, 

bloqueando sítios de pornografia, apologia a crime ou materiais ilícitos, violência, dentre outros.  

Art. 2° - A escola deverá promover o cadastro prévio dos alunos através da matrícula para viabilizar a conexão ao 

sistema de forma que o corpo educacional possa acompanhar os acessos dos alunos.  

Art. 3° - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 

sua vigência.  

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação.  

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 23 de Abril 

de 2018. 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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nas unidades de ensino da rede de escolas 
públicas municipais, de sistema de Internet sem 
fio „Wi-Fi‟ em suas dependências". 

 



 
 
 
Lei Municipal nº 591/2018-GP.  
 
 

 
 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber que a 

Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada, anualmente, na última 

semana do mês de julho, quando é comemorado o “Dia do Agricultor”. 

 

Art. 2º. A Semana Municipal da Agricultura Familiar tem como objetivos: 

I – fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e suas formas associativas e 
cooperativas de produção, gestão e comercialização; 
II – incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar; 
III – viabilizar, profissionalizar e ofertar alternativas para o agricultor familiar; 
IV – criar espaços para os agricultores discutirem questões locais relacionadas com a agricultura familiar e seu 
desenvolvimento; 
V – a Semana Municipal da Agricultura Familiar deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal de João Câmara em 
parcerias com outras entidades e/ou órgãos interessados. 
 
Art. 3º. As comemorações alusivas a Semana Municipal da Agricultura Familiar de que trata esta Lei, passam a 

integrar o calendário oficial de eventos realizados pelo Município de João Câmara. 

 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação.  

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 23 de Abril 

de 2018. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a 
ser comemorada, anualmente, na última semana de 
julho no âmbito do Município de João Câmara e dá 
outras providências. 

 



 
 
 
 
 
 
DECRETO 002/2018                                                      
 
 
 “REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS BENS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE USO ESPECIAL 
PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO CÂMARA.” 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso de suas atribuições legais, 

com base no art. 70, VI, da Lei Orgânica do Município e, considerando a Recomendação do 

Ministério Público nos autos da Notícia de Fato 114.2017.001551, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a utilização dos bens públicos municipais de uso especial 

pelos servidores públicos municipais.  

 
CAPÍTULO I 

DOS BENS PÚBLICOS E NORMAS GERAIS. 
  

Art. 2º São bens do município todas as coisas móveis e imóveis assim como direitos, ações e 

valores que atualmente lhe pertencem, além de outros que possam vir a integrar o seu 

patrimônio. 

Art. 3º Os bens públicos municipais integram uma das seguintes categorias: 

I – os bens de uso comum do povo, tais como: ruas, praças e logradouros públicos,  

II – os bens de uso especial, tais como: edificações destinadas às repartições públicas, 

terrenos aplicados aos serviços públicos, cemitérios e áreas remanescentes de propriedade 

pública municipal; 

III – os bens dominiais que pertencem ao patrimônio do Município.  

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a 

competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. 

Art. 5º Os bens municipais destinar-se-ão, prioritariamente, ao uso público. 

Art. 6º Os bens públicos tornam-se indisponíveis por afetação. 

 

 

 

 

Decreto 



 

 
CAPÍTULO II 

DO USO DOS BENS PÚBLICOS DE USO ESPECIAL PELOS SERVIDORES. 

 

Art. 7º Os bens públicos municipais de uso especial não poderão, em qualquer hipótese, ter 

alterados sua destinação e seus objetivos originariamente estabelecidos. 

Art. 8º A utilização dos bens públicos municipais de uso especial deve obedecer aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 9º A utilização de bem público de uso especial deve estar condicionada ao atendimento do 

interesse público primário que motivou a afetação do bem, devendo os servidores se absterem 

de qualquer forma de utilização como se de propriedade pessoal o fosse. Dessa forma, não 

podem ser realizadas festas, como aniversários, casamentos e afins, nas dependências dos 

prédios públicos municipais. 

Art. 10º A violação de qualquer norma relacionada ao uso de bem público fará incorrer o 

servidor às sanções previstas na legislação em vigor, em especial ao Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de João Câmara/RN. 

Art. 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-

RN, em 23 de Abril de 2018. 

 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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