
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNrCÍpro DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEIt.470, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a destinação preferencial às
pessoas com deficiência e aos idosos, das
unidades habitacionais localizadas ern andar ou
pavimento com melhores condições de acesso,
desde que regularmente inscritos nos programas
municipais da habitação, nas condições que
especifica, e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARÂNTE/RN, no
uso de sua atribuição legal prevista no arÍ.45, $1', IV, da Lei orgânica do Município,

FAZ SABER que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte rei:

Art. 1'. As pessoas com deficiência e os idosos têm preferência na aquisição, pt-rr
meio dos programas municipais de habitação, das unidades habitacionais localizadas
em andar ou pavimento com merhores condições de acesso, desde que regularmente
inscritos no respectivo programa.

Parágrafo Unico. A reserva de que fiata o caput deste artigo estende_se aos
beneficirírios dos aludidos programas cujos dependentes legais que residem de forma
permanente com os mesmos, incluam pessoas nessas condições.

Art. 2". São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de nattJreza fisica, mentar, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3'. São consideradas pessoas idosas aquelas corn idade igual ou superior a
sessenta anos.
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Art. 4o. Nas edificações destinadas aos programas municipais de habitação
devem ser atendidas as especificações sobre acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência fisica constantes das normas técnicas da Associação Bras eira de Normas
Técnicas - ABNT.

Art. 5o. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contriírio.

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de fevereiro de 2015.
194" da Independência e 127" daRepública.

JAIME CALADO P sAl\TOS
Prefeito
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1EI1.469, DE 1O DEFEVEREIRO DE2O15.

Dispõe sobre a c ação do D:â da Consciência Neora no
tvuricípjo de são ôonçato oo amaranie, e Ot-ïidiprovidéncias.

0 PÌEFE|To MUNtctpAl DE sÀo Go\çALo Do AT ARANTüRN, no uso de sla
eiiflâ."JSq?l{r:--!?"r ?1. rE, S r, tV dà Leio,qànica do rúunicípiol 

------'-
r&õAóEKqueeua.narãMunicipalâpÌovoueejesancjonaaseguintelei:

^-----,A|1. 10, Fica iníituldo o Dia da Conscíência Negra nesteMünicÍpio, a sercomemored0 anualmenle no dia 20 de novembro,

À4rni"ioio. 
rrru9ru'o un'ao. Adata será ilchioa no c€lendáfio oÍciâlde eventos do

:""*:ruu*:ï;Íf i:{{tl$"m""x}ïïÍi:t,-ï#iï,'..,,,."ünï]iâÍfi i:
, , .l(, J": A Admin ííaçáo pública fi,{unicipal, akâvés da prosente lel.presrarâto]aboraçáo às ert,dades do Vovimento Nedro inuot"úãúãÃi-niiirãà

fiËg'i.'fi'rt"'",9pÏ:.-*"t 
do progmma de comemúçoes ao oia oa crirsiiâììã

M. ao. Esla leie"tra env:gorna data desua p-bllcãcã0.
An. 5", lievogâm-se ãsdispos;çóesem contàdo,
são,Gonçaro do AmaÉnte/RN, Í 0 o è Íevereko de 201 5.
r9a"da l|.deDerdénciae 127"dã Repúblicá,

JAII!,IE CAI.ADO PEREIMDOS SANTOSpreíeito í\,{unicjpâ.

LEI' .170,D8 1O DE FEVEREIRO OE20í5.

Dispõ€ sobre a desljnaçào preÍerenclal às pessoas com
oeÍctencra e ãos idosos, das unidades habiladonâis
tocatizadas em andarou paúmento com melnores conàúii
0e acesso. desde que regulaÍmenle ilscritos nos Dtoata'mas

[Ïii: Ë:;}iiffi:t"o ""s cond çóos que espe;ircia' e dá

o pREFEtro MUNtCIpAL DE SÀO CONçALO DOA|T,4AMNTSRN, nous0desuâatÍbJiçãolegatpíevistanoai.45,SIo.tv,deieiOrçaniúOóúìrir icrorà.,-

le,, 
r{ oAóEr( qle a uàÍnara lv unic;pal aprovou e ele sanciona a sèguinlB

^- , Irt. l'..As pessoas com deficiência e os ldosos têm prcÍ€íéncia na
i!l]l!?_.:-,!91 meio, dos programas munjdpais ds haOiraçã0, ïas unúãdáinaoGcronaF bcalÈadas em ahdaÍou pav;menló com mettrores côndÌçOes doacessO0es0e que regJlarmente jnscrilos no respectivo pÍogramã.

, _ HaÉglâto un.co, A rcseíla do que lrãte o câpul deslê arlioo estende_eáaos Dene,roaros dos atLdidos pÍogramas cuios dependenles legôis qúe resioem deIoÌma permanênle coín-os mesmos, incluam pèssoai nessas condÌpes,

^o*'*'''ffi "ï.ì3ïl',llï111í:" j."',,'"', g: i'Jl,,tff !i::f, "iï',":H$H,:ê*qu_ârs, em nle6ção com diveÍsas baÍekês, podem obsúirsua particçãçaó!Ëria àeÌeuva na sooedãde em igualdede de condlções con es demels pessoas,

,uou,io, u ruïlénì, ì"o!. "onsrdeíadas 
pessoas idosâs aquelâs com idade igualou

__,.-. ,-A^ 
,lõ. Nas.ed:Ícações destnedas aos pÍogramas municipais denaDlaçao oevem ser alendidag as especfcaçòes sobrc aceisibilidade das iessoãs

l9f!9rat q9 deÍìcência Ítsca conila.ìres das ̂ o-"s iéáical Aì-Ãiío<i-iãõãõBrasrErra dé Nomas Técnicás_ABNI

^ oa*r'ouil;fi;lilil'n"iint''a 
em vìsor a padir de sua publicação e Íìcam rcvosadas

São G_o-lçalo doAmaranrc/RN, 10 de fevereiro de 201S.
ts4'da lndependéncia e 1270 dã República.

LEtí.171, DE í0 DEFEVERETRO DE20.t5.

Dlspõe sobre a oúigalodêdade de dÍsponjbilidadedecadel|â
de Íodas para o atendimenlo às pessoas podadorãs de
necessidades especìais e às pessoas idosas com diÍcrjdado
de locolnoÉo nas 8gênciasbanoíiassifu adas noMunicÍDjo
de São Gonçalo doÂmarante, e dá ouÍas Fovidências.

O PREFÊITo I\4UN ICIPAL oE sÃo GoNçALo Do AìíARANTE/RN, no
üso de sua atibuição legat preüsta no arl 45, Sl o. lV da Lel Orgánlca do lvunlcípio,
. . FM SA8ÊR que a Cámara Munl-cjpal aprovou eile sanctona a seguhfelei:

Art. í!.As agências bancádas lo!âlizâdas no Municlpiodssão Goncalo
00 AmaGnte/RN disponibilização cãdeiÍas dâ fodas a seus cliênlBs deslinada;âo
0esbc€menlo dê pessoas podãdoras de necessldades especiais e ás pessoas idosas
com diÍculdade delocomoçã0,

,. An. 2!. Cada agência bancáda ÍeseÍvará áreá devidamente adaptada ô
9narEaoa para manler eslâciofladas suas respec{ivas cadeias nos D;tos de
cn€geda ou d 9sembârquê dos clienles, fa2endo afrrar placás Indiciüvas doa ponlos de
rcürcda do eq!ípamenlo em locajs dê Íácllvjsuallzacão.

An.30. A utiiização da cadei€ de roaas Ícã restdta à ârea de agènciã
bancâria, a quâl compete, âlnda, a manulenção do gquipãmento em púeftas
condicões deuso.' 

Ân 4.. As agéncias bâncádas IeÍão o prâzo de t 20 Íc€nto e vintel dias. apar'lir da regulamêntação do Executivo, pãra cumpdíoÍÌr a prêsenle lêi.
, An. 50. Estã lei ênlË êm ügor á perlìr de sua publicação s tìcam

revo9adas as disposides em coítÍádo.

São Gonçalo do Âmarônle/RN, í O de Íevereio de 2015,
191ô da Independèncja o 1270da República.

JAI[,{E CALADO PEREIRA DOS SANÍOS
pretelto Munlclpel

DECRÉTO 579, DE 30 DEJANETRO DE20í5.

Reajusta os valofes de Bas€ de Cáldjo da Contibulcào Dara
o Custeio do SeMço do llumlnação pública - CSp oára o ano
de2015ê dá out€s Drovldènctaè.

. o PREFEITo MUNtctpAL DE SÃ0 GoNCALO DO AMARÂNTSRN. nouso oèosuas ãütbuçóestegais que lhs conÍers o aÍ go 45, 51!,lV da LelOÍgânlca do

--_. -, CONSIDEMNDO o dispostq nos artigos Zo e Bo da Lel Comllementar n.o
uJ4, 0e J0 ds dezembrc d6 2002, quo Instjtulu a Contdbulcão Dara o Cusdlo do Serücô
0e lüJmrnação Públlca - CSIP aD Münlclpio Sào Goncalo dbAmarante/RN:

C0NSIDERÀND0 o iranscurso de t2 Ídozel anos sôm
rcoìmeflsonâment0 da conlíibuição para o custelo do seíviç! de llumiíacão pública _
usrr,, peí000 esse que rcgistrou innaçãg supedof a gg% íoitenta e onobor conto)e
aumento mêdro do cuslo d6 manulenção e Iníra€El^íura do selor de mais de 216,0d%
[duzenlos e dezesseis potcenlo);

._ CoNSIoERANDO à esümátive peto Banco Centret do BÍasit dê alta ds
táÌla de eneruÉ elélÍica para 2015 em 27,6% (ünte e sete inteims e sejs décimos por

_.. . CONSIDERANDO, ademeis, a pemissibilidade l.gal, baseade noa go
90, íncjsol, da Lei Complemeniâr n.o 034n00i:

CoNSIDERANDo a necesridade de melhorara qualidade do seíviço de
ilumiração públicã, especialmeôtg na6 áreas com malor€s Indices do üolência:

CoNSIDERANDo s necessidadô de inÍoducão proqressiva dâ novas
lecnologiâs relativas io seNiço de lluminação púbtica, íais corão a utilizaçãó dìrumlnanas com ted e DJacas íotovoltâlcas:

CONSIDEMNoO a necessidads do ollmizaÇão dâ ilumìnacão dos
ograÕourcs uïlizados em práticas de caÍìlnhadas e demaisaüüdades Ísiús. bem
como dos aces-sos-a! Aeroporlo Intemacional GovemadotAluizbÂlves:

CoNSIoERÂNDO, oinda, a nec$sldade de manutenéo do eoullíbÍjo
0âs conras.púbi'cas exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscoi íLC '0jh000ì.
consoahrê disposlo, espscialmgnte, nosadjgori'.S1., íj e j2;

JÂIIúÊ CÂIADO PEREIRA DOS SANÌOS
Pfôíoito Municipal


