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LEI N" 1.436, DE 01 DE JULHO DE 2014.
Denomina a Unidade de Saride da Comunidade de
Magaranduba no Municipio de 56o Gongalo do
Amarante e d6 outras provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN,
uso de suas atribuiq6es que the sdo conferidas por Lei,

FAZ SABER que

Art. 1" Fica

a C6mara

Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

denominada a Unidade de Saride da Comunidade de Magaranduba

como "DINA ALEXANDRE DA SILVA".

Art.2o O Poder Executivo regulamentar6

Art. 3' Esta Lei entra em vigor
Art. 4" Revogadas

a presente

Lei.

na data de sua publicagdo.

as disposig6es em contr6rio.

56o Gongalo do Amarante/RN,01 de julho de20l4193o da Independ6ncia

JArME

ceL\Do

JALMIR

e 126o da Repriblica.

DOS SANTOS

jornal
lnstituido pela Lei Municipal

Oflclal
no 1.131 de 18 de

setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ruuulcipto or sAo coNQALo D0 AMARANTE

caput deste ailgo aqueles cidaddos que declarem no ato do regislro do
ciclomolora rendafamiliarat6 02 (dois) sal6rios minimos.
Art. 50 0 primeiro licenciamento ser6 feito simultaneamente com o registro
LEI

NO

1.436, DE 01 DE JULHO DE 2014.

de propriedade do veiculo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SA0 GONQALO DOAMARANTE/RN' no
uso de suas atribuig6es que lhe sao conferidas por Lei,
FM SABEn que a CAmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

estabelecer6 em indice percentual ao
$10. 0 Poder Executlvo Municipal
oreco de verida do veiculo o respectivo valor da laxa de expedig6o do certificado de
ieoi'stro do veiculo. bem como o valor relativo ao certiflcado de licenciamentoanual'
do veiculo, ser6
$20, Para a expedigdo do ce(itlcado de registro
que
obrigatoria aipresentagio da notafiscal de compra do veiculo ou outro documento
comprove a propriedade do ciclomotor.
'Rtt.
6" O veiculo ciclomotor adquirido antenormente d ediESo desta lei
deverSo ser regularizados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua

Lei:

vioBncia.

Denomina a Unidade de Sarirde da Comunidade de
Magaranduba no Municipio de Sio Gongalo do Amarante e
dd outras Provid0ncias.

-

Art. 1o Fica denominada a Unidade de Sa0de da Comunidade de
Macaranduba como "DINAALEXANDRE DA SILVA'.
Art.2o O Poder Executivo regulamentard a presente Lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo.
Art.40 Revogadas as disposigoes em contrArio.

Art. 70 O certificado de registro e o licenciamento anual bem como aACCautorizaqao para conduzir ciclomotores sao documentos de porte obrigatdrio do
condutor dos veiculos descritos nesta Lei.
Par6grafo rinico. Ficam proibidos de circular em via p0blica os veiculos
aulomotores de elp6cie ciclomotor conduzidos sem a documentaqSo descrita no caput
deste artigo, devidamente vAlidos e autorizados.
Art. 80 0 ciclomotor n6o identificado, conduzido sem porte do certificado
de identificagdo ou com o licenciamento vencido poderd ser apreendido e recolhido e
penalidades
levado para dep6sito sendo aplicadas pela autoridade competente as
revistas no C6digo de TrAnsito Brasileiro e normas complementares'
Art.-90 O Poder Executivo estabeleceril valores a serem cobrados pelo
recolhimento e guarda do veiculo al6 a sua liberaqdo'
Artl 10 Aldm do registro e licenciamenlo anual, ficam os referidos veiculos
sujeitos ao atendimento das exlg6ncias do C6digo de T16nsito Brasileiro e Resolug6es

'

56o Gonplo do Amarante/RN, 01 de iulho de 2014.
'1
930 da lndependOncia e 1 260 da Republica.
JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
Prefeito MuniciPal
JALMIR SIMOES DA COSTA
Secretdrio MuniciPal de Satde

-

doC0NTMN.

Republicado por incone@o

Art. 11 O DEMUTRAN fica autorizado a promover gestoes iunto a outros

6rg6os e entidades do sistema nacional de transito com vistas d integragSo dos
ve"iculos ciclomotores ao sistema nacional para o licenciamento prontudrios de

LEI N" 1.437, DE 01 DE JULHO DE 2014,
Disp6e sobre o Registro e Licenciamenlo de ciclomotores na
chcunscrigao do Municipio de Sdo Gongalo doAmarante/RN,
nos term6s dos artigos 24 e 129 do C6digo de Tr6nsito
Brasileiro, e dd outras providdncias.

o pREFEtro

MUNICIPAL DE

sAo GoNEALo Do AMAMNTEIRN,

no

a

-

o

a

das pessoas.

uso de suas atribui@es legais:

fRgO SReeR que

que
transferdncias para outros municipios ou para outras unidades da federagSo e no
couber aos demais procedimentos aplic6veis aos veiculos em geral previstos no
C6digo de Trdnsito Brasileiro.
fiscalizag6o, as medidas
Art. 12 A ordem consentimento
administralivas e coercitivas adotadas pelas autoridades de tr6nsito e seus agentes
terdo porobjeto prioritdrio o carater educativo, a protege0 a vida e i incolumidade fisica

Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei

Art. 1" O Poder Executivo, akav6s do DEMUTRAN' nos termos do artigo
24, XVI I e XVlll e 1 29 do C6digo de Trdnsito Brasileiro, fica autorizado a lazer o registro
e licenciamento de ciclomotores de at6 50 cilindradas na circunscrigio do Municipio de
Sdo Gongalo doAmarante/RN.
Pardgrafo 0nico. S5o considerados ciclomotores sujeitos ao registro e ao

'

licenciamento an-ual os veiculos de duas ou tr6s rodas providos de um molor de
combustSo interna cuia cilindrada n6o exceda a 50 centlmetros c0bicos (3,05
ooleoadas aibicas) e cuia velocidade mdxima de fabricagdo nio exceda a 50
buil6"metros por hori, conforme definido noAnexo I do C6digo de T16nsito Brasileiro'
A,r. 2o Para conduzir o ciclomotor em via priblica serd imprescindivel o
porte da ACC -Autorizag6o para Conduzir Ciclomotores, nos termos do artigo 140 do
bodiqo de TrAnsito Brisildiro e conforme a regulamentaqSo complementar do
Consilho Nacional de T16nsito - CONTRAN, previstas nas ResolugSes no 1 68/2004 e
o capacete.
1 69/2005, al6m dos equipamentos b6sicos de seguranqa, especialmente
Art. 3oA identificagdo do ciclomotor se fa16 atrav6s de placa alfanum6rica
lacrada em sua estrutura e fiiada no paralamas traseiro do veiculo, obedecidas ds
especificagdes e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Tr6nsito

'

-

'

aumentar

Art. 13 Fica proibida a modiflcagio da estrutura original de fdbrica para
capacidad6 de cilindradas dos motores dos ciclomotores, cujos

a

componentes devem estar certificados no 6mbito do sistema brasileiro de avaliag6o,
conforme regulamentageo especifica do lnstituto Nacional de lVetrologia,
NormalizaqSo e qualldade industrial- INMETRO

'

Par6grafo 0nico. 0 propriet6rio do veiculo ser6 responsabilizado c[vel e
criminalmente pela proced6ncia do equipamento veicular.
Art. U O Poder Executivo flca autorizado a criar e manler atualizado um
banco de dados municipal, para impressSo a qualquer momento, que conlrolard as

informaqSes

dos propriet6rios dos ciclomolores, bem como possibilitare

da

lransferdncia de ProPriedade.

nrt. 15 Ablicam-se aos cidomotores registrados e licenciados .pelo
Municipio. todo os dispbsitivos relalivos ao seu regislro, transferOn-cia de propriedade,
baixa, circulaqdo e condu96o estabelecida pelo C6digo deT16nsito Brasileiro.
nrt. 16 Esta [ei poderd ser regulamentada pelo Executivo' no que couber,
e entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicaqdo, revogadas as
disposigdes em conl16rio.

CONTMN,

Ail 40 Fica a cargo do DEMUTMN a execuqeo do servigo obrigatorio de
emissSo do certificado de regiitro e licenciamento anual dos veiculos do tipo ciclomotor
no modelo e especificag6o determinado pelo CONTRAN, bem como a fiscalizag6o dos
mesmos quanto a sua documenlageo em geral, realizagdo de vistorias, a emissSo de
certificados de registro e do Documento 0nico de Transferdncia (DUT).
Poder
$10. Para cumpnmento do estabelecido neste artigo, fica o
cobranga de taxas e
Executivo autorizado a adotar os procedimentos necessdrios

i

emolumentos.
pagamentos dastaxas de servigos previstas no
$20. Ficam isentos dos

a

transfer6ncia de pripriedade, atualizaqao de dados cadastrais.e demais serviqos
quando necess6rios, incluindo o hist6rico dastransfer€ncias, as guias de arrecadagSo,
mantendotamb6m a aguarda do arquivoflsico dos documentos de origem e registro ou

Sdo Gongalo do AmarantelRN, 01 de julho de 2014.
1930. da lndependdncia e '1260. da Repiblica.
JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
Prefeito MuniciPal
PAULO ROBERTO DE CASTRO MACEDO
Diretor Geral do DE[/UTRAN

