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

LEI 1.508,DE22DF.JULHODE 2015.

Dispõesobrea aplicaçãode multasparaospraticantes
de trotescontrao Serviçode AssistênciaMédicade
Urgência- SAMU, e dá outrasprovidências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
usode suaahibuiçãolegalprevistano ar1.45, $1', IV, daLei Orgânicado Município,
FAZ SABERquea CâmaraMunicipalaprovoue ele sancionaa seguintelei:
Art. 1o, Fica instituídaa aplicaçãode multa para os proprietáriosde linhas
telefônicasde cujos aparelhossejamoriginadostrotespara o serviço de Assistência
MédicadeUreência- SAMU.
Art. 2o. Enquaúa-se na definição de trote toda e qualquer ligação telefônica
destinadaao SAMU e que resultefrustradapela inexistênciade evento anunciado.
Art. 3o. Anotado o número do telefone de onde se originou o trote, o SAMU
encaminharáos respectivosrelatóriosàs empresastelefônicaspara que estasinformem
os nomesdos seusproprietários.
Parágrafoúnico. As ligaçõesoriginadasde telefonespúblicos serãoanotadasem
separadopara futuro ievantamentode incidência geográfica e posterior identificação
peÌo órgãocompetente.
Art. 4". Os proprietários das linhas telefônicas, na forma prevista no artigo
anterior, serãoenviadosos respectivosrelatórios ao órgão municipal competenteque,
no seu mister constitucional.adotarámedidascabíveis.inclusive a lavraturade auto de
infração.
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Art. 5o.A multaprevistano art. ro destaLei seráde R$r.000,00(um mil Reais)
por cadatrote realizado,duplicando-se
tal valor em casode reincidência.
Art. 6o.EstaLei entraráemvigor na datade suapublicação.
SãoGonçalodo Amarante/RN,22de julho de 2015.
194odaIndependência
e 127"daRepública.
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