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LEI N" 1.449, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.

Altera a Lei n.o 1.240, de 17 de novembro de 2010, que

instituiu o Programa de Parcelamento Especial de Tributos
Municipais no Municfpio de 56o Gongalo do

Amarante/RN - PPE/SGA e d6 outras provid6ncias.

o
AMARANTEIRTI,

PREFEITO MUNICIPAL DE
no uso de suas atribuigOes legais,

sAo GoNqALo Do

aprovou e eu sanciono aFAQO SABER que a Cdmara Municipal
seguinte Lei

Art. 1o. A Lei n.o t.240, de 17 de novembro de 2010, passa a

vigorar com a seguinte redag6o:
"Art. lo - Fica institu{do o Programa de Porcelamento Especial de

Tributos Municipais no Munic{pio de Sdo Gongalo do Amarante - PPE,

destinado a promover a regularizogdo dos crdditos fiscais vencidos atd 3l
de dezembro de 2013."

"Art. 2o - Fica dispensado o pagamento de juros e multas deconentes de

cr,iditos tributdrios cujos fatos geradores tenham ocorrido ati 3l de

dezembro de 2013, desde que o pagamento do tributo, devidamente

atualizado, seja efetuado, integralmente, e no prazo estabelecido nos termos

do $ 2'do artigo lo desta Lei."
Art.2" - Fica acrescido i Lei n.o 1.240, de 17 de novembro de 2010, o

seguinte dispositivo:

"Art. 1o...

S 6'- O Poder Executivo, observando a conveniAncia e o interesse
pilblico, poderd prorrogar os prozos estabelecidos no caput deste artigo."

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio.

Art. 4o - Revogam-se as disposigSes em contr6rio.

S5o Gongalo do Amarante(RN), de setembro de2014.
193". da Independ0ncra e da Repriblica.

SANTOS

DE OLIVEIRA CAMPOSMAzuO
Municipal de Tributag6o
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RELAToRIO DE IMPACTO ORQAMENTARIO E FINANCEIRO

PROJETO DE LEI DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO

ESPECIAL - PPE

Em consonAncia com a Lei complementar no 101, de 04 de maio de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal) no seu artigo 14 que nos apresenta o seguinte:

Art. 14 A concessdo ou ampliagdo de incentivo ou beneficio de natureza

tributaria da qual decorra renuncia de receita devera estar acompanhada de

estimativa do impacto orgamentdriofinanceiro no exercicio em que deva

iniciar sua vigAncia e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de

Diretrizes Orqamentarios e a pelo menos uma das seguintes condiqdes:

II - estor acompanhada de medidas de compensagdo, no periodo mencionado

no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevagdo de

al[quotas, ampliaEdo da base de calculo, majoragdo ou criagdo de tributo ou

contribuigdo.

O projeto de Lei complementar estabelece isengdo nos valores de multas,

juro de d6bitos para com aFazendaPublica Municipal, inscritos ou nao em divida ativa

relacionado com tributos municipais.

Com o entendimento certo que a dividaativamobiliriria alta, emborahaja

desempenhado todos os esforgos em baixar a mesma atrav6s de cobranga por todos os

mecanismos juridicos, indica que esta redugdo necessita ser otimizada ao longo dos

anos, evitando, assim, perca de receita por prescrigao ou por n6o ter atingido e

sensibilizado o contribuinte para elidir seus d6bitos.

Devo anotar que conquanto estejamos diante de uma aparente rentncia

de receitas, na verdade, com o esperado aumento no pagamento dos tributos pelos

contribuintes devedores, em razdo dos descontos propostos, estimamos uma

recuperagEo superior d m6dia hist6rica da Dfvida Ativa consolidada, inclusive de
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valores ndo passiveis de execug6o fiscal em face dos seus valores diminutos, que

impedem a cobranga j udicial.

Neste sentido, considerando os nfmeros das riltimas edig6es de

REFIS/PPE, estima-se o seguinte:

Importa reafirmar que conforme demonstrado no quadro acima a

previs6o de recebimentos da Divida Ativa, mesmo com as dispensas de juros e multas

de at6 |O}%representara super6vit de receita nos cofres do Municipio, tendo em vista

que o beneficio concedido, repito, 6 em relagdo a multas e juros e ndo aos tributos.

56o Gonqalo do Amarante-RN, 12 de setembro de 2014.

QUANTIDADE

ESTIMADA DE

ACORDOS

VALOR ESTIMADO

DA DIVIDA A SER

NEGOCIADA

VALORES

ESTIMADOS DE

DESCONTOS A

SEREM

CONCEDIDOS

VALORES

ESTIMATIMADOS

DE VALORES

LiQUEIDOS A

RECEBER

2t1 R$ 2.895.600,24 R$ 1.097.722,05 R$ 1.797.878,19

D DE OLIVEIRA CAMROS
Municipal de TributagSo



Jorn al Oflcial
lnstituido pela Lei Municipal no 1.131 de 18 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

UUI.IICiPIO OE SAO GON9ALO DO AMARANTE

LEI N",I.449, DE {2 DE SETEMBRO DE 20I4.

Altera a Lei n,o 1.24A, de 17 de novembro de 2010, que

instituiu o Programa de Parcelamento Especial de Tributos

Municipais no Municipio de Sio Gonplo do Amarante/RN -
PPE/SGAe d6 outras provid6ncias.

0 nREFEtTo MUNtctpAL DE sAo c0NQAL0 D0 AMAMNTE/RN, no

uso de suasatribuig6es legais,
FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei
Art.10. ALein.o1.240,de lTdenovembrode20l0,passaavigorar

com a seguinte redaqSo:
"Art. 10 - Fica instituido o Programa de Parcelamento Especial de Tributos

Municipais no Municipio de 56o Gongalo do Amarante - PPE, destinado a promover a

regulariza$o dos cr6ditos llscais vencidos at6 31 de dezembro de 20'13.'
"Art. 2o - Fica dispensado o pagamento de juros e multas decorrentes de

cr6ditos tributdrios cujos fatos geradores tenham ocorrido at6 31 de dezembro de 201 3,

desde que o pagamento do tributo, devidamente atualizado, seja efetuado,

integralmente, e no prazo estabelecido nos termos do $ 2o do artigo 1 
o desta Lei."

Art. 20 - Fica acrescido i Lei n.0'1.240, de 17 de novembro de 2010, o

seguinte disposittvo:
'AI1.10...

$ 60 - O Poder Executivo, observando a conveni6ncia e o interesse
priblim, poderd prorrogar os prazos estabelecidos no caputdeste artigo."

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicag6o.

Art.40 - Revogam-se as disposigoes em contrdrio.

Sdo Gongalo do Amarante(RN), 12 de setembro de 2014.

1930. da lndependdncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LEI N" {.450, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014,

Dispoe sobre a perman6ncia de uma ambulAncia com equipe de
param6dicos e seguranga nos locais de realizag6o de provas para

vestibulares, selegdes. concursos priblicos ou privados, shows e demais

eventos similares, no Municipio de S5o Gonqalo doAmarante/RN.

0 pREFEtTo MUNtctpAL DE sAo oongnlo D0 AMAMNTE/RN, no

uso de suas atribuiqoes legais,
FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei

Art. 10. As entidades respons6veis pela organizag6o eiou realizag6o de

vestibulares, seleg6es, concursos priblicos ou privados, shows e demais eventos

similares que aglutinem no mesmo local 1.000 (mil) pessoas ou mais, deverio manler
no lugar da realizaqeo, ds suas expensas, equipe de seguranEas, paramddicos e

ambulAncia para atendimento imediato em alguma eventualidade e se necessdrio o
atendimento de primeiros socorros.

Art. 20. 0s profissionais da equipe paramddica deverdo estar habilitados e
inscritos nos 6rg6os profissionais compelentes, naforma da legislagSovigente.

Art. 3o. Aambul6ncia e a equipe de param6dicos deverdo permanecer no

local da realizaqSo do evento, em todo 0 seu periodo de duragao, eslando presentes

com anteceddncia de 1 (uma) hora a abertura dos portdes e 30 (trinta) minulos apds o

encenamento, posicionando-se em local com facilidade de acesso e de locomofo.
Art.40. Esta Lei enha em vigor na data de sua publicaqSo.

Sio Gongalo do Amarante/RN, 16 de setembro de 2014.
1 930, da lndepend6ncia e 1 260. da Repiblica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Uhnifil$HilHrmi lsffi

LEI COMPLEMENTARNO6S, DE 12 DESETEMBRO DE2014.

Altera o Cddigo Tributdrio do Municipio (Lei Complementar

n.0 045, de 31 de dezembro de 2007) e d6 outras
provid0ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN NO

uso de suas atribuiSes legais,

FAQO SABER que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei

Art. 10. 0 C6digo Tribut6rio do Municipio (Lei Complementar 045, de

31 de dezembro de 2007), passa a vigorar com a seguinte redagao:

'Ar1.112...

$20 As licengas referidas nos incisos l, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll e lX do

pardgrafo anterior sdo vdlidas para o exercicio em que concedidas, ficando sujeitas i
renovagdo nos exercicios seguintes.'

Art. 20. Ficam acrescidos ao Cddigo Tribut6rio do Municipio (Lei

Complementar045, de 31 de dezembro de 2007) os seguintes dispositivos

'Art. 11 2...

$10 EstSo sujeitas i pr6via licenga:

lX - o funcionamenlo de tones e antenas de transmissdo e recepgdo de

dados e voz e transmissoras de energia, telefonia celular e recepqdo m6vel com

estagao de radiobase e outras similares transmissoras ou n5o de radiag6o

eletromagn6tica de radiofrequOncia que eslejam instaladas dentro dos limites do

Municipio.
'An.114...

lX - pela Licenqa de funcionamento de tones e antenas de transmissdo e

recepqEo de dados e voz e transmissoras de energia, telefonia celular e recepgao

m6vel com estagdo de radiobase e oulras similares transmissoras ou nao de radiagao

eletromagn6tica de radiofrequ6ncia que estejam instaladas dentro dos limites do

Municipio:

a) R$ 3.500,00 (trds mil e quinhentos reais) por cada unidade de tone ou

antena instalada;

b) R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por metro quadrado de drea,

com taxa mfnima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos casos de estaqoes e

subestaSes de energia e similares.'
Art. 30. Ficam revogadas as disposig6es em contr6rio, em especial o item

"6'da Tabela l, Anexa ao C6digo Tribut6rio do Municipio (Lei Complementar045, de 31

de dezembro de 2007).
Art.4o. Esta Lei entra em vigorna data de sua publicag6o.

Sio Gongalo do Amarante/ RN, 12 de setembro de 2014.

1930. da lndepend6ncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS

Secret6ria Municipal de TrlbutagSo

PORTARIA N" 624/2014-A.P., de 09 de Setembro de 2014.

0 PREFEITo MUNICIPAL DE SA0 GoNSALo D0 AMARANTE, no uso

de suas atribuig6es legais, e tendo em vista o Estatuto do Servidor (a) do Municipio, em

conson6ncia com o que consta do Processo n0 1 0'1 5/14-SEMA:

RESOLVE: exonerar a pedido, o servidor HELICARLOS BATISTA DE

MORAIS, Matricula 1'1401, CirurgiSo Dentista, do Quadro de Pessoaldesta Prefeitura,

nos termos da legislagdo vigente que rege a mat6ria, i partir de 09 de Setembro de

2014.9

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Ana Cristina da Silva Costa
SECRETARA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADIVINISTRAQAO


