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LEr N', l.AlD,DE 22 DE JANETRO DE 2014.

Institui a 66Semana da Mrisica" no municipio de Sflo

Gongalo do Amarante, tendo como data preferencial

o dia 22 de novembro de cada ano e di outras

provid6ncias.

O PREFETTO MUNTCTPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuigdes legais,

FAQO SABER que a CimaraMunicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o. Fica instituida a o'semana da Mfsica" no Municipio de S5o Gonqalo do

AmarantelRN.

Art.2o. A Semana da Mirsica de Sdo Gongalo do Amarante, ser6 comemorada

anulamente, tendo como data preferencial o dia 22 de novembro, que 6 o Dia Nacional do

Mtisico e da Mirsica.

Art. 3o. A'osemana da Mirsica" de S5o Gongalo do Amarante, tem como objetivo

a valorizag6o e o reconhecimento da produgdo musical local, em todos os seus segmentos,

respeitando a diversidade cultural e artistica.

Art.4". A "semana da Mrisica" de 56o Gongalo do Amarante promover6 sempre

a implementag6o da cadeia produtiva da mirsica no municipio, estimulando concursos, eventos

musicais, pr6mios, bolsas de formagdo para a ciagdo e educaglo musical e intercdmbios com

outros municipios.

Art. 5o. A "semana da Mrisica" de S5o Gongalo do Amarante passa a fazet parte

do Calend6rio Oficial do Municipio.

Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagIo, revogadas as

disposig6es em contrSrio.

S5o Gonqalo do Amarante(RN), 22 de janeiro de 2014.

193". da Independ6ncia e 126o. daRepirblica.

JAIME CALADO SANTOS

FLA
Presidente da Militana



Jorn al Oflclal
lnstitufdo pela Lei Municipal no 1.131 de i8 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
muucipro oe sAo coNgALo Do AMARANTE

LEI No 1.410, DE 22 DE JANETRO DE 2014.

lnsfitui a "Semana da Mfsica'no municifio de 56o Gongalo
do Amarente, tendo orno dab prefererrcial o dia 2i de
novemt[o de cada ano e dd ruSas providendas.

o pREFEtro MUNtctpAL DE sAo coNgALo DoAMAMNTE/RN, ns
uso de suas atribuigdes legais,

FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 10. Fica institulda a'Semana da Mtsica'no Municipio de 56o Gongalo
doAmarante/RN.

Art. 20. A Semana da M0sica de 56o Gongalo do Amarante, serd
mmemorada anulamente, tendo como data preferencial o dia 22 de novembro, que 6 o
Dia Nacionaldo M0sico e da Mfsica.
Art. 30. A "Semana da'Mfsica" de S5o Gonqalo do Amarante, tem como objetivo a
valorizagSo e o reconhecimento da produqSo musical local, em todos os seus
segmentos, respeitando a diversidade ctltural e artistica.

Art. 40. A "Semana da Mtsica" de Sdo Gonqalo do Amarante promoverd

sempre a implementagdo da cadeia produtiva da mtsica no municipio, estimulando
concursos, eventos musicais, pr6mios, bolsas de formaqSo para a cria@o e educaSo
musicale intercimbios com oubos municlpios.

Art.5o. A'Semana da M0sica'de S5o Gonplo doAmarante passa a fazer
pa(e do Calend6rio Oficial do Municipio.
Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqSo, revogadas as disposigoes
em contrario.

Sio Gongalo do Amarante(RN), 22 de janeiro de 2014.
1930. da lndependdncia e '126o. da Rep0blica.

o'"''olfl?j5T,Eu'5lfl?' sANTos

rUVIO lTUNIQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Fundagdo Cultural Dona Militana

LEI N" 1.412, DE 24 DE JANETRO DE 2014.

lnstitui o Cddigo de Limpeza Prlblica no Municipio de S5o
Gongalo doAmarante e de outras providEncras.

o pREFEtro MUNtcrpAL DE sAo cougru-o Do AMAMNTE/RN, no
uso de suas akibuigoes legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei:

Disposig6es Preliminares
Art. 10. Este C6digo regula as relag6esjuridicas, entre o Poder P0blico, os municipes,
setorp0blico e privado, concementes d limpeza p0blica.

TITULO I
Da Aplicag6o do Direito Municipal

CAPITULO I' 
Das lnfrag6es e Das Penas

segAo r

Das lnfrag6es
Art. 20. Constitui infragao toda ag6o ou omissdo mntrdria is disposig6es

deste C6digo ou de outras normas, sejam: decretos, rcsolugoes ou atos baixados pelo

Govemo Municipal, no usoou nio de seu poderde pol[cia.

Art. 3o. Considera-se infrator aquele que desobedecer, ignorar ou
desprezar as normas deste C6digo ou outras regulamentag6es que tratem do assunto;
ou ainda, quem praticar a inftagSo administrativa ou ainda quem ordenar, consbanger,
auxiliarou conconerpara sua prdtica, de qualquermodo.

Par6grafo 0nico. As autoridades administrativas e seus agentes que,
tendo mnhecimento da pratica de inftagao prevista neste Codigo, abstiveram-se de
autuar o infator ou retardarem sem justificativa a autuagao, inconem nas sang6es
administrativas cominadas d infrag5o praticada, sem prejuizo de outras em que tiverem
inconido.

segAo n

Das Penas
Art.4o.Apena, al6m de impora obrigag6o de fazer, n6o fazerou desfazer,

se16 pecunidria observada os limites estabelecidos nesle C6digo.
Art. 50. A penalidade pecunidria ser6 executada, se imposta de forma

regulare pelos meios h6beis, eo infiatorse recusara satisfazd-la no prazo legal.
Pardgralo 0nico.Amulta ndo paga no prazo regulamentarser6 inscrita em

divida ativa.

fut 60.As multas ser6o impostas naforma estabelecida poreste C6digo.

$ 10. NaimposiSodamultater-sedemvista:
l-a menoroua maiorgravidadedaintag6o;
ll - as suas circunstinciasatenuantes ou agravantes;
lll-osantecedentesdoinfratorcom relaq3oisdisposi@sdesteC6digo.
$ 20. Nas reincid6ncias especificas as muhas setto cominadas em dobro.

Nas reincid6ncias gen6ricas, as muttas serSosimples.

$ 30. Considera-se reinciddncia especifica a repetigio de uma mesma
especie de infragao no qual o infratorj6 foi punido anteriormente, no espaqo de dois
anos e reincidoncia gendrica a repetigao de qualquer infrageo, no espago de um ano.

Arl 70. Reincidente 6 aquele foi punido por violar as normas contidas
neste C6digo e praticar ouha infragSo prevista nesta norma, nio sendo
necessariamente a mesma inftaqdo.

Arl 80. As penalidades a que se refere este Codigo n6o isentam o infrator
da obrigagiode repararo dano causado.

Art. S. No caso de apreensio de objeto(s), este(s) seni(6o) remlhido(s)
ao dep6sito P0blico da Municipalidade, salvo exceg6es como em razio de bens
pereciveis ou que decomp6e.

$ 10. Mediante requerimento do sujeito passivo do ato, ser-lhe-do
devolvidosos produtos ou objeto de apreensdo, desde que@mprove sua Eopriedade,
satlsfaqa os tributos e multas e indenize a Municipalidade de todas as despesas
deconentesdo ato, como resullarem apuradas no procedimento administrativo.

$ 20. AaplicagSo das penalidades previstas neste Codigo ndo exonera o
infratordas comina@s civeis e penais cabfveis.

$ 30. Qualquer produto apreendido de forma equivocada ser6 devolvido
de imediato ao seu proprietdrio, sem a necessidade de observdncia dos preceitos dos
pardgrafos.e artigo anterior.

Art. 10. No caso de n6o ser reclamado e/ou retirado dentro de 30 (trinta)
dias, o bem apreendido estari liberado para ser vendido em hasta priblica pela
Municipalidade. O valorobtido pela venda do bem ser6 aplicado no pagamento das
multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue qualquer saldo ao infiator
ou propriet6rio do bem, mediante requerimento devidamente instruido e processado
pela Administa96o P0blica.

Art. 11. N6o s6o diretamente puniveis pelas infragoes definidas neste
Codigo:

l- os incapazes, naforma da lei;
ll - os que forem coagidos a cometer a infraqSo, desde que comprovada a

coagSo.

Par6grafo rlnico. Na hip6tese de haver danos ao patrimOnio p0blico
causado por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anlerior, sereo
responsabilizados os pais, tutores ou respons6veis legais.

Art. l2.Apr6tica reiterada de atos lesivos i limpeza priblica poder6 levaro
Municipio a interditar o estabelecimento ou cassar a licenga de funcionamento, que

serd gromovida pela Secretaria competente, apos an6lise do requerimento elaborado
pelo OrgSo competente daAdministragdoPriblica.

CAPITULO II

Do Processo Fiscal e do Auto de lnfragio
sEeAor

Da Notificagio
fut. 13. A notificagio preliminar serd expedida para que o contribuinte satisfaqa as
eig6ncias da fscalizagSo, necessdrias ao fiel cumprimento da legislag5o em vigor,


