
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.507, DE 22DE JI-;T.HO DE 2015.

Institui o Dia do Esporte Amador, e dá outras
providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÂO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no

uso de sua atribuição legal prevista no arï.45, $1", IV, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1'. Fica instituído no âmbito do Município de São Gonçalo do

Amarante/RN o Dia do Esporte Amador, a ser comemorado anualmente no dia 5 de

maio.

Ãrt. 2o. O dia 5 de maio deverá ser comemorado no âmbito do tenitório

municipal através de eventos que poderão ser promovidos pelo Poder Executivo junto

às escolas municipais e estaduais, bem como estabelecimentos correspondentes ao

Terceiro Setor que tenham como finalidade principal a prâtica desportiva.

Art. 3". Esta Lei ertÍarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrario.

São Gonçalo do Amarante,lRN , 22 de júho de 20 1 5.
194" da Independência e 127'da República.

JAIME C DOS SANTOS
cipal

MICAEL DA SILVA
Secretario Municipal é Juventude. Esoorte e Lazer

Centro Administrativo, Av. Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000
Endereço Elerônico: www.saogoncalo.m.gov.br
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São Gonçalo db Amarante/RN

LEI1,506, DE22 DEJULHO DE2l)15.

D;spõe sobre o direito ao alejtamento ÍÌatemo no i\.4unici0io
de São Gonçalo doAmarantelRN, e U; ourras prov;OenciaJ.

. 0 PREFEjTo [luNtctpAL DE sÃo GoNÇAto Do AI\4ARANTE/RN, nousodesuaatibuiçãolegalpÍevÌstanoart.4s,S1o,tVdaieiOroanicaooLlun;:o;à. ' '

luj, 
.* ooo"n QUe a Uãítara Munícipal aptovou e ele sancionê a segu;nle

. . ,_.4í,  í0.Todoestabelec;mento locarizadonoMuficipjo de SãoGonçalodoAma.ante/RN deve pemitir o aJèilamênto malemo em seu inle.iol tnOepenaenrËÃenìe
da exíslência deárcasespeclíicasDãfatâlím.

Aít. 2,. para lìns de aplicação desta Lei, estabelecimento é Jm tocal.Ìechado_ ou âbedo. destinado ã at;üdade de comércio, cltrurat, reúatiú ou i"prestâçã0 de ôeryìço público privado.

,Art. 30. 0 estabelecim€nto que proibh ou conshanger o ato daamamentaÉo em suas instalações eslará sui;jto a:
l- l\,{ulta no valor equivaenÌe á reÍeréncia l\r5, constante no anexo ídoCódigoÌ butádoMunicipat, e:

. ll- Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, e assjmsucessivamentei
40. 0 poder Execurivo regulamentará esta Lei no pÍazo de 90(noventa) dias, a crntar da data de s0á pubticà;ão.

Aít.50. Esta Lejentrará em vigorna data de sua publicação, revogadãs asdisposiÇóes em conkário.

São conçato do Amaranle/RN, 22 de ìulho de 20í5.
1940 da lndependencja e 1270 da Íìepüblica.

JAÍtrlE CALADo PERETRADOS SANTOS
prcíeito l\4unicipal

LEI'1.507, DE22 DEJULHODE2{)l5.

jnstitljo Dia do EsporteAmador, e dá outras providências.

. 0 pREFEtro tvuNtctpAl 0E sÃo GoNÇALo DoAI.IAMNTE/RN, no
us0 de sua atÍibJição leg^âl prevista no art.45, S jo, lV da Lei Orgânica do [,4unicipì0,
,_.. 

rrìz òlìÕÈK que â Uama,a M Jnictpal âprovou o ele sánciona a segu:nle

. AÍ1. 1ô. Fica inslituÍdo no âmbito do Município de São Gonçalo do
Am€ranle/RN o Dia do Esporte Amador, a ser comemorado anualmente no d'ia S de
mato.

. . Â1L 20, O dia 5 de môio devera ser cornemorado no âmbito do teÍitório
mL nrcrpal através dê even los que poderão sêr promovidos pelo poder Execu l;vo iLn Lo
aS escolas Ìnuhic,pais e esladuais, ben como estabelecimenlos Correspondenlós aoI eÍcerr0 5etor queÌenham como Ínalidade princiDaÍ â práÍca dêsponivâ.
.,^_--,-, 11:3,:E:lu L.iêntrãÉ emvigor na data de sua pubiÍcaçã0, revogadas as
0rsposrç0es em contíário.

São conçato do Amarante/RN, 22 dejutho de 20í5.
1940 da lndependência e 1270 da R€pública.

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
pfefêito Municipaì

I/ICAEL I\,{OREIM DA SILVA
Secretá o l\4unicipal de Juventude. Esporte e Lazef

LEIí,508, DË22 DEJULHO DE 20í5.

Dispõe sobre a aplica;ão de multas para os praticantes de
Íotes contra o Serviço de Assistêtcia lvédica de Ufaência -
SAIVU, e dá oukas providêncÍas.

0 pREFEtÍo tt{uNlctpAL DE sÂo coNçALo DoAIr.IAMNTE/RN, no
usodêsuâalnbúção lêgâlpfevistano ad.45, Slô,lV, daLeiorganica ao l,lunicìpio, 

-

r-. 
FÂZ SABER que a Câmara l\y'uúpalaprovou eile sanciona a seguinte

.",. .tul.lo. Fica insttuída â apt:cação de muttâ para os proprietáios de linhas
IereÌonrcas 0ê cujos aparelhos sejam originâdos holes pâra o Serviço deAssislércia
Médic€ de Urgência - SA[iU

IeteÌo1ca deslinada ao SAMU e qle resulte írustrada pela inetistêncià de e-vento
anunoaÕo.

. .Ârt.30.AnoladoonúmerodoleleíonedeondeseodginouoÍote,oSAÀ,iU
:j:llti ": 

íespectivos retatórios às empíesas teletOniËas para l,rà esiasInÌotmem 0s nomes dos seus prolietá os.
PaÍágíafo únco. As ligaçóes originadas de teleíones pjDlicos serãoânotadas em separado paíâ íururo t;vãntarnenio de inciOên.i" S*gnifiìü 

" 
por'iã;"ì

ìdentiÍcação pelo órgão competente,

_Art, 4". 0s proprietáÍios das linhas telefônicas, nã Íorma prcvisla no aniqo
:l'^r:.:!::lr. !*jÍr., *.respecrivos Íetatóios ao ó'.gã. rrrÊip"ll;;àì.rì. i,ì,rìn0 ses n sler consl;lucíonal, adotará medidas cabiveis,ï.t*i". i r."iátri. ió rrüìJinÍecâ.,

Art 50. A multa previsla no aít. 10 desta LeiseÍá de R$í.000.00 íum mil
ÍearsJ pffcada Ìro^te reatÈado, dupÌjc€ndo-se tâl va tor em casodereincidêncja.'

4n.0". tssla Le, enlraÍà em vigornâ data desua publicação.

São Gorçalo do Amarante/RN, 22 de julho de20í5.
1940 da Independêncja e 127" da Repúbticê.

JAIIVË CALADO PÊREIMDOS SANTOS
pfefejto J!,lunicipal

lEt1.509, DE22 DEJULHO DE 20í5.

Dispoe sobre a priorização das vagas nas ueches, prê
escolâs e unidades münicipais de ens.no para os Ílho; de
mutheres vítimas de violência doÍnéslicâ.

o PREFE|To MUNlctpAL DE sÃo coNçALo DoAMAMNTE/RN, nousodesuaatÍ;b! içàolegatDrevistenoad.45,Slo,tVdaieiOrgànicaaoúunicípià, '-

rôi 
rnz o|\EÈÍ que a liamara NlLntctpal a provou e ele sanciona a segujnle

-. 
4ít 10. Fica âssêgurada a prìoddade de transferéncia Dam c âncjs eáoorescenlês ltthos de mulheres viümas de vjoléncia domésticê, nas cÍeúes;pré-

€scolas e unidades municipais dê ensino,
Pafágrâfo único. para efejtos da t|ansÍerência, a unidade educacional

para qual hayerá a kanslerência sêrá indicada pela rílãe víümâ A. úãncà, oì
responsável pelosmenoÍes, visahdoa garanlia da segurança e prese"vaçao Oa mulhei
e0as cÍançase adolescenles vitimadas.

Art.20. O atendimento âo djsposto nêsta lei f ica condicionado à
apresenlaça0 d0s segUin{es documenlos:

| - Cópia do boletim de ocoÍénda expedido pela deteqacia de Dolícia
cornpelente, preÍerencia lmênle, dâ 0elegacia da Defesa da l\4ulher, e; 

-

ll- Cópia de declarâçáo de atendinento ro seNiçode assistència soctal
c0mpetente, da rede municipal, relatva ao caso de üolência doméslical

Arl. 30. As ,nformaçóes, docunenlos e decjarações preslaoás peJos
pal[culares interessados em íazercm uso da píioídade inaütuída nesta Lei, se
revestem de sigilo e só poderão sefíomecidos ou acessados pof quem possua dever
deoÍício para ocaso.

, .A( 40. 0 Poder Execulivo Íegulamentaíá esta Lei no prazo de 60
lsessental0ras

Arl.50. Esta Leientrará em vjgorradatade sua publicação.

São conçalo do Amarante/RN, 22 de iutho de 20í5.
1940 dâ Independência e 127" da República.

JAII4E CALADO PEREIRADOS SANTOS
Prefeito i\.{unícjpal

ABELSOARES FERREIRA
Secretário Municipal de Edücação

18I,1.510, DE 22 DEJULHODE2(),IS.

oispóe sobre o Dia da Valoízacão dos ConselhêÍros e Ex-
ConsetheÌos Tutelares no calendádo do lvunicÍDio de Sáo
Gonçaio doAmarante/RN, e dá outÍas provldências.

O PREFEITO MUNICIPAL DÊ SÃO GONCALO DOAÀ'AMNTE/RN. NO
us0 desua âlribuiÇao-legalprevistanoaít.45, Sjo,lV, dâ LejO,gâflicado l\iunjclpio,
,, 

FAZ SABER que a Cáma'a Municipal aprovou eile sanciona a seguinte

Ad, 1". Fica c ado no calendárìo oícialdo l,tunicÍpio de São conçalo do
Amaranle o Dia de Valorização dos Conselheiros e Ex-Conseiheiros Tulelarej, a ser
c0mern0radoem l0deagosto de cadaaro.

Parágrafo únìco, Nesta data o poder Exeouüvo e 0 poder Leglslatjvo,
conjunlamente ou separadamenle, realjzarão pâlestras, seminários ou auã;êncja;puDlcas paÍa debaler temas relacÍonados à valodzaçào dos conselhekos e ex_
conselheiros tltelares.

Ad. 2". O Chefe do podef Executivo regulamentará esta Lei em 60
(sessenla)dias.

. - Art. 3". Esta Leientra em vigoÍ na data de sua public€ção, Íevogadas as
0JsposrÇ0ês em contrário.

São Gonçalo do Âmarante/RN, 22 de Íutho de 20jS.
1940 de Independência ê 1270 da hepública.

JAII\,IE CATADO PEREIRADOS SANTOS
PreÍeito lüunicípal


