Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - S{o Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
CNPJA{F N' 08.079.402/0000r -35

LEI N"

1.450,

DE 16 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispde sobre a perman6ncia de uma ambulincia com

equipe de param6dicos e seguranga nos locais

realizagiio

de provas para

vestibulares,

de

selegdes,

concursos priblicos ou privados, shows e demais eventos

similares, no Municipio de Siio Gongalo do Amarante/Rll.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO
AMARANTE/RII, no uso

GONQALO DO

de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono

a

seguinte Lei

Art.

Lo.

As

entidades respons6veis pela organizageo e/ou realizaqdo de

vestibulares, seleg6es, concursos priblicos

ou privados, shows e demais

eventos

similares que aglutinem no mesmo local 1.000 (mil) pessoas ou mais, deverdo manter

no lugar da realizagdo, ds suas expensas, equipe de

seguranqas, param6dicos e

e se necess6rio

o

Art. 2'. Os profissionais da equipe param6dica deverEo estar habilitados

e

ambuldncia para atendimento imediato em alguma eventualidade
atendimento de primeiros socorros.

v

inscritos nos 6rg5os profissionais competentes, na forma da legislagio vigente.

Art.

3o.

A ambulflncia e a equipe de param6dicos deverdo pennanecer no local

da realizagiio do evento, em todo o seu periodo de durag6o, estando presentes com
anteced6ncia de I (uma) hora a abertura dos port6es e 30 (trinta) minutos ap6s o
encerramento, posicionando-se em local com facilidade de acesso e de locomogdo.

Art.4". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo'
de2014.
S5o Gongalo do Amarante/RN, 16 de
193'. dalndepend6ncia e

JAIME CALADO
Prefei

1

(da

ica.

ANTOS

0flclal

Jorn al

lnstituido pela Lei Municipal n01.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IIIUI.IICIPIO OE SAO GON9ALO DO AMARANTE

q

4

LEI COMPLEMENTAR

n.o 045, de 3'1 de dezembro de 2007) e d6 ouhas

Altera a Lei n.o 1.240, de 17 de novembro de 2010, que
instituiu o Programa de Parcelamento Especial de Tributos
Municipais no Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN

-

PPE/SGAe dd outras Provid6ncias.

0 PREFETTo MUNtctPAL DE sAo GoNQALo DoAMAMNTE/RN, no
uso de suas atribuiqdes legais,
FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Art.10.

ALei

n,o 1.240,

de 17 de novembro de 2010, passa a vigorar

com a seguinte redagSo:
'Art. 1o - Fica instituido o Programa de Parcelamento Especial de Tributos
Municipais no Municipio de S5o Gongalo do Amarante - PPE, destinado a promover a
regularizagSo dos cr6ditos flscais vencidos at6 31 de dezembro de 201 3.'
"Art. 2o - Fica dispensado o pagamenlo de iuros e multas deconentes de
cr6ditos tribut6rios cujos fatos geradores tenham oconido at6 31 de dezembro de 201 3'

pagamento do tributo, devidamente atualizado, seja efetuado,
integralmente, e no prazo estabelecido nos termos do $ 2odoartigo lodesla Lei.'
Art.20 - Fica acrescido d Lei n.o 1.240, de 17 de novembro de 2010, o

desde que

68, DE,I 2 DE SETEMBRO DE 201 4.

Altera o C6digo Tribut6rio do Municipio (Lei Complementar

LEI N"1,449, DE12 DE SETEMBRO DE2(}I4.

Lei

NO

o

seguinte dispositivo:
'Art.10...

providdncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN

NO

uso de suas atribuiSes legais,
FAQO SABER que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei

Art.

10.

0 C6digo Tribut5rio do Municipio

(Lei Complementar 045' de

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

"Art.112...
V, Vl, Vll' Vlll e lX do
$20 As licenqas refendas nos incisos l, lll, lV
pardgrafo anierior s6o v6lidas para o exercicio em que concedidas, ficando sujeitas
renovagdo nos exercicios seguintes.'
Art. 20. Ficam acrescidos ao C6digo Tribut6rio do Municipio (Lei

i

Complementar 045, de 31 de dezembro de 2007) os seguintes dispositivos
"Art.112...
sujeitas d Pr6via licenP:
de torres e antenas de transmissdo e recepqSo de
dados e voz e transmissoras de energia, telefonia celular e recepgio m6vel com
estagao de radiobase e outras similares transmissoras ou n6o de radiagSo
eletromagn6tica de radiofrequOncia que este.iam inslaladas dentro dos limites do
$10 Est6o

ll - o funcionamento

Municipio.

$ 60 - O Poder Executivo, observando a convenidncia e o interesse

piblico, poderi pror0gar 0s prazos estabelecidos no caput deste afigo."
Art.3o- Esta Lei entra em vigorna data de sua publicagSo.
Art.4o -Revogam-se as disposig6es em contririo.

Sdo Gongalo do Amarante(RN), 12 de setembro de 2014.
1930. da lndepend6ncia e 1260. da Reptblica.

'Art. 114...
- pela Licenqa de funcionamento de torres e antenas de transmissdo e
recepgSo de dados e voz e transmissoras de energia, telefonia celular e recepgSo
m6vel-com estagdo de radiobase e outras similares transmissoras ou nio de radiagSo
eletromagn6tica de radiofrequ6ncia que estejam instaladas dentro dos limites do
lX

Municipio:
a) R$ 3.500,00 (tr6s mil e quinhentos reais) por cada unidade de tone ou
antena instalada;

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito MuniciPal
LEI N" 1.450, DE,I6 DE SETEMBRO DE 2014,

a perman6ncia de uma ambulincia com equipe de
e seguranga nos locais de realizagSo de provas para

Dispoe sobre
param6dicos

vestibulares, sele96es. concursos ptiblicos ou privados, shows e demais
eventos similares, no Municipio de 56o Gongalo doAmarante/RN.

o PREFEITo MUNIcIPAL DE sAo GoNQALo D0 AMAMNTE/RN, no
usode suas atribuigoes legais,
FAQOSABER que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

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

mm laxa minima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos casos de estagdes e
subestaq6es de energia e similares."
Art. 30. Ficam revogadas as disposig6es em contr6rio, em especial o item
"6' da Tabela l, Anexa ao Codigo Tribut6rio do Municipio (Lei Complementar 045, de 31
de dezembro de 2007).
Art.40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o.

S5o Gongalo do Amarantei RN, 12 de setembro de 2014'
1930. da lndepend6ncia e 1260. da Rep0blica.
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito MuniciPal

Lei

Art. 10. As entidades respons6veis pela organizaqio eiou realizag6o de
vestibulares, selegoes, concursos p0blicos ou privados, shows e demais eventos
similares que aglutinem no mesmo local 1.000 (mil) pessoas ou mais, dever5o manter
no lugar da realizageo, ds suas expensas, equipe de seguranQas, param6dicos e
ambul6ncia para atendimento imediato em alguma eventualidade e se necessdrio o
atendimento de primeiros soconos.
Art. 20. Os proflssionais da equipe param6dica deverSo estar habilitados e
inscritos nos 6rgios profissionais compelentes, naforma da legislaqSovigente.
Art. 30. Aambul6ncia e a equipe de param6dicos deverao permanecer n0

local da realiza@o do evento, em todo o seu periodo de duraqao, estando presentes
com anteceddncia de 1 (uma) hora a abertura dos port6es e 30 (trinta) minutos apos o
encenamento, posicionando-se em local com facilidade deacesso ede locomofo.
Art.40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo.
Sdo Gongalo do Amarante/RN, 16 de setembro de 2014.
1930. da lndepend6ncia e'1260. da Replblica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS
Secret6ria Municipal de Tributagdo
PORTARIA N" 624/201,t-A.P., de 09 de Setembro de 2014.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GoNQALo D0 AMARANTE,

no uso

de suas alribuig6es legais, e tendo em vista o Estatuto do Servidor (a) do Municipio, em
conson6ncia com o que consta do Processo no 1 0'1 5114-SEMA:
RESOLVE: exonetar a pedido, o servidor HELICARLOS BATISTA DE

MORAIS, Matricula 11401, Cirurgi6o Dentista, do Quadro de Pessoaldesta Prefeitura,
nos termos da legislagdo vigente que rege a matdria, e partir de 09 de Setembro de
2014.9
Jaime Calado Pereka dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
Ana Cristina da Silva Costa
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTMSAO

