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LEI Nº 2577/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

 
INSTITUEM, NO MUNICÍPIO DE 
PARELHAS/RN, O DIA MUNICIPAL DA 
FIBROMIALGIA, FILAS PREFERENCIAIS 
E VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
PREFERENCIAL. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte.  
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas – RN aprovou e eu promulgo a 

seguinte Lei: 
    

 Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Parelhas/RN, o dia Municipal da 

Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio, Dia Mundial da 

Fibromialgia.  

 Art. 2º - A data ora instituída constará do Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Parelhas/RN.  

 Art. 3º - O Poder Executivo envidará esforços por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde para a realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão na 

comemoração do dia ora instituído que contribuam para a conscientização, enfrentamento 

e divulgação de informações acerca da doença.  

 Art. 4° - Ficam as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços 

públicos e empresas privadas obrigadas a dispensar, durante todo horário de expediente, 

atendimento preferencial as pessoas com Fibromialgia.  

§ 1º - As empresas comerciais que recebem pagamento de contas e bancos 

deverão incluir as pessoas com Fibromialgia nas filas já destinadas aos deficientes. 

(Redação dada pela Emenda Modificativa Nº 001/2019, ao Projeto de Lei do Legislativo 

Nº 021/2019 De 14 de novembro de 2019). 

§ 2º - Considera-se portador de fibromialgia, para os fins desta lei, o indivíduo que 

possua diagnóstico médico definido pelo CID 10 - M79.7. (Redação dada pela Emenda 

Aditiva Nº 001/2019, ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 021/2019 De 14 de novembro de 

2019). 
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§ 3º - A prova da condição descrita no parágrafo anterior far-se-á mediante a 

apresentação, em qualquer dos estabelecimentos públicos ou privados que se pretenda 

atendimento prioritário, de laudo médico no qual conste especificamente a informação de 

que o paciente é portador de fibromialgia, acompanhada da catalogação no CID 10 - 

M79.7. Ú. (Redação dada pela Emenda Aditiva Nº 001/2019, ao Projeto de Lei do 

Legislativo Nº 021/2019 De 14 de novembro de 2019). 

 Art.5° - Será permitido aos Fibromialgiáligicos estacionar em vagas já destinadas 

aos deficientes.  

 Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

    
PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas/RN, 23 de dezembro de 2019. 

 

Alexandre Carlo de Medeiros Dantas 
Prefeito Municipal 


