ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.506,DE22DF.JULHODE 2015.
Dispõe sobre o direito ao aleitamento matemo no
Município de São Gonçalo do Amarante/RN, e dá
outrasorovidências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONçALO DO AMARANTE/RÌ\I' no
usode suaatribuiçãolegalprevistano arÍ. 45,$i', IV, daLei Orgâaicado Município,
FAZ SABERquea CâmaraMunicipalaprovoue elesancionaa seguintelei:
Art. 1o. Todo estabelecimento
localizadono Município de São Gonçalodo
AmarantelRN deve permitir o

aleitamento matemo em

seu interior,

independentemente
paratal f,rm.
da existênciade áreasespecíficas
Art. 2o.Para fins de aplicaçãodestaLei, estabelecimentoé um local, fechadoou
aberto, destinado a atividade de comércio, cultural, recreativa ou de prestaçãode
serviçopúblico privado.

Art. 3o.O estabelecimento
queproibir ou constranger
o ato da amamentação
em
suasinstalações
estarásujeitoa:
I - Multa no valor equivalenteà referênciaM5, constanteno anexoI do Código
TributárioMunicipal,e;
II - Em caso de reincidência,a multa será aplicada em dobro, e assim
sucessivamente:
Art. 4". O Poder Executivo regulamentaráestaLei no prazo de 90 (noventa)dias,
a contarda data de suapublicação.
Art. 5o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposiçõesem contriário.
SãoGonçalo do Amarante/RN,22 de júho de 2015.
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