
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.510, DE22DE JULHO DE 2015.

Dispõe sobre o Dia da Valorização dos Conselheiros e
Ex-Conselheiros Tutelares no calendário do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN, e dá
outras providências.

O PREF'EITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, NO

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

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

Art. 1o. Fica criado no calendário oficial do Município de São Gonçalo do

Amarante o Dia de Yalorização dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, a ser

comemorado em l0 de agosto de cada ano.

Parágrafo único. Nesta data o Poder Executivo e o Poder Legislativo,

conjuntamente ou separadamente, realizarão palestras, seminifuios ou audiências

públicas para debater temas relacionados à valorização dos conselheiros e ex-

conselheiros tutelaÍes.

Art,2o, O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei em 60 (sessenta)

dias.

Art. 3'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Gonçalo do AmaranteiRN, 22 de julho de 2015.
194'da Independência e 127" da República.

JAIME CALADO SANTOS
Prefeito

Centro Administrativo, Av. Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000
Endereço Eletrônico: www,saogoncalo.rn.gov.br
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1Et1.506, DË22 DEiutHo 0E2015.

Dispõe sobre o d;íeito ao aleitamento malerno no MunicíDio
de São GonçalodoAmarantenru, eAaoutras o,ouraeniì"J. 

-

, .o 
pREFEtTo l\,tuNtclpAL DE sÃo coNçALo Do A|\,|AMNTE/RN, nousode sua atribúçãolegalprevistanoad.45, S1o, tV dâ'LeiOrgánica Oolü,,jnL:;ià.'

roi. 
flv òAõEK que a gãmara lvunic:pal aprovou e ele sanc.ona aseguinte

"'___.,_Áít.10.ïodoestabelecimentolocal izadonol!, íunicípiodeSãoGorçalodo

AmaranleJRN devepermitiro aleitamento matemoem se0irìterioí, independênl;mente
da existência de âeas especlícas Dara tat Ím

."^,_, ry 
20. Para lìns de âpljcação destâ Lei, estabelecimento é LjÌ tocal,Ìecrado_ 0u abeÍto, desÌinado a a vidade de coínércio, cultr.rral, recreat.va ou depresÌação de seryiço público pÍivado.

amamenlaçã0 em suas instalações estará suieito a:
^. . _ l- Multa no valor equivalente á reÍerôncÍa M5. constante ro ânexo I doCódigo Trjb!tário M!f jcipal, el

lÍ- Em caso de re:ncidéncia, a mllta será aplicada em dobro, e assimsucesstvamenle;

,_-..- . ,,. 
Arl. 40. 0 poder Executvo regulamentará esta Lei no p€zo de 90(novenB)0tas, acontarda da{ade sua DUblicacã0.
An.5". Esta Leíent/ará em vigoÍ;a data de sla pubJjcaçao, revogadas asdisposiçoes em contrário.

São conçalo do Amaranlei RN, 22 de iutho de 20.15.
1940 dâ Indepêndência e í27" da iìepúbljc€,

JAfiì,{E CALADO PEREtRADoS SANTOS
pfeíeito Municioal

LEI1.5O7, DÊ22DE JULHO DE2O15.

hstitui o Dja do Esporte Amador, e dá outras providências.

o PREFEITo MUNICIPAL DE sÃo GoNçALo DoAI,IAMNTE/RN, no
usodesuaalÍ ibujFoleg^a,prevista-noaÍl . ,45,$jo, lVdaieiOrgânicaaoMuniclpio. '-

rôi. 
r,.{z òAõEll que a Uamarâ Mun icipal aprovou o êlê sanciona a seguinle

^_ , ,^.g^t, t'.: instituÍdo no ámbilo do [IunicÍpio de São Gonçato do
Àm€rante/RN o Dja do Espoíe Amador, a ser comemorado anualmente no d'ia 5 de
mâ|o.

. . Ad. 20. 0 dia 5 de maio deverá ser clmemoËdo no âmbi(o do teïitódo
3ll.l!1rll"qt.d..**t9s 

que podedo seí prcmovjdos peto poder ErecurivoÌunr;
aS escolas mUnicipais e estadUaìs, bem como estabelecimenlos corespondenrós ao
reÍcero Jet0r qLelenhâm como lìnalidade principâl a práticâ desporl:va.
_.-- _ M. 30. Esta Lei enhará em vìgoí nâ datâ de sua pu biicaçã0. revogadas as
0rsp0srÇoes em conkãrio.

São Gonçalo doAmarante/RN, 22 dejutho de 20jS.
Í940 da Independência e 1270 da República.

JAIIVE CALADO PEREIRADOS SANTOS
prefeìlo t\,lunicioal

tvtICAE! MoREtRA DA SILVA
Secretário l\.lunicipal de Juventude, Esoorte e Lazer

LEI1.5O8, DË22DE JULHO DE 20I5.

Dispoe sobre a aplicação de multas pârc os praticantes d9
trctes conlra o Serviço de Assistência ltlédÍca de Urqência -
SA[4U, e dá oukâs providênciâs.

, O PREFEITo MUNICIPAL DE sÃo GoNçAto DoA[,{AMNTE/RN, no
usodesuâalÍ ibuiçãolog^alprevistanoârt.45,Sj", lVdaieiOrganicaOoL.l,nicff io. '-

I"i, 
.* o^o"n Que a uamara lvuhrcipal aprovou e elesanciona â seguinte

,4rt.10, Ficê insütuida a aplicaçãodemullâ pâra ospropdetários delinhas
rereronrcas 0e cujos aparelhos sgjam originados trotes para o Serviço deAssisténcia
lVédica de Urcéncia,SA[,tU

.^,^.._,-- _ 11 
2!. Enquadra-se na definição de rrote toda e qualquer ligação

Ierelonrca desltnada ao SAI\.iU e que resulte Írustrada pela inexistènci; de e.-ve;to
anuncrad0.

.. .4r1. 30. Anotado o número doleleÍore de onde seoíginou o tote, o SAI!y'U
ï:Tltll T 

respectivos retalórios às empresas rêteíôni;as para q;e êstèsInÌormeÌn os nomes dos sêus pÌoDriêtá os.
ParágraÍo in,co, Às ligações origìnadas de teÍeÍones públicos se/ãoanotadas em separado para fuÌuro levanlamen-to de in.Ue".iu s.ooAïã ã posìãrioì

ìdenliÍcação pelo ófgão competente,
_Ad.40. Os propdelários das Íinhas teleíônicas, na Íorma prevista no aÍÌao

:lt^r1,t::.ã, :!ïÍr.r *.respecÌivos retatórios ao ó,'gãornrrúpatllôàïrrì.0uïn0 seu m,sterconsl lucÍonal, adotará medidas cabivejsjnctusiveáfaviatu|a áãàufãaeinÍrecãô

"^.,^, 
--. ̂ _il _::, O rl nè,preyista noêrt. 1o desta LeiseÍá de R$j.000,00 (um milHearsJ por c€da lrole realizado, duplicando_sê lal vê lor em caso de reincidência.

ArI. Ò-. Esla LetentraÉ em vjgornadatade sua pubricáçã0.

São Gonçato doAmaranle/RN, 22 de iulho de 20j5.
í940 da Independêlcia e j27oda iìeoúbJica.

JAIMÊ CATADO PÊREIMDOS SANÌOS
prefeito llrunicipal

LEI 1.509, 0E22 DE JUtHoDE2015.

oispõe sobre a pÌiorização das vagas nas creches, pré-
escolas e unidades municìpâis de tsino DaÊ os ÍJho; d6
mulheres vilimâs de violênciâ domèsüca_

0 PREFEtTo t\luNtclpAL DE sÃo GoNÇALo DoA|ITAMNTE/RN. nouso de suê atÍibuição tegal preústa no aít. 45, S1 o, tV da'L"i oi'gânic. do ú;nicípi;, 
' -

FAZ SABER que a Câmara Municipalaprcvou eire sancìona a seguintet o i
". 

Art 10. Fica assegurada a prioddade de transterênciâ Dara c âncts e
aoorescerles lthos de mulheres víümas de violência doméíica, nas creches;pré-
escolas eunidades municìlais de ensino.

Parágrafo único. para eÍeitos da lÉnsferência, a unidade educacional
para qual haveÉ a transferêncja será indicada pêla mãe viüma de violência, ou
responsáveJ pelos,menoÍes, visãndo agarantia da segurança e preseryaÉoda mulher
e0as cnançase adolescentesviümâdas.

AÍt, 20. O atendiín€nto ao disposto nes{a lei fca condÌcionado à
apresen la çã0 dos seguinles documenlos:

| - Cópia do boletim de ocoÍência erpedido pela deleqacia de Dolícia
competehte, preÍerencialmente, da Delegacia da DeÍesa da l\y'ulher, ei 

'

ll- Cópia de decÍaração de â(êndimento no serviço de assistència soc;al
compelente, da rede munícipal, felativa ao caso de violèncja doméstica;

. Arl 3". As informaçoes, documentos e declaÍações pÍestadâs pelos
pan.culâÍes Interessados em fazeÍem uso da p oridade insütuída nesta Lei, se
revestem desigilo esó poderáo sea íomecidos ou acessados por quem possuadever
deoiicio parâ o caso.

tsessentat0tas.
Arl. 50. Esla Lèi entraú em vjgorna data de sua publicaFo.

São conçalo do Amarante/RN, 22 de iutho de 20íS,
194oda Independência e 127oda Repúbljca.

JAIII/E CÁIADO PERËIRADOS SANÍOS
Prefeito i\.tunicjpal

ABEL SOARES FERREIRA
Secretário Munìcipal de Educação

1EI1.510, DE 22 DE JULHO DE20t5.

DÌspõe sobíe o Dia da Valorização dos Conselheiros e Ex-
Conselheiros Ìutelares no calendâio do Municlpio de Sâo
Gonç€lo doAmafanie/RN, e dá oukas providêncjas.

0 pREFEtÌo MUNtctpAL DE sÃo coNÇALo DoAI4AMNTE/RN, no
us0desua aúibuição legalprevistanoart.4S, Slo,lV da LeiOrgànicado l\,lun;cípio,

FAZ SABER que a Càmarâ Municipal aprovou elle sanciona a seguinle
te t :

Art. 1". Fica cdado no calendádo oÍcjal do [iunicípio de São Gonç€lo do
AmaÍanle o Dja de Vêlo zação dos Conselheiros e Ex-ConseìheÌos Tutelarei, a ser
comemorâdoem 10de agostodec€daano.

Parágrafo único. Nesta data o poder Executivo e o poder LeqislaÌivo.
conjun{amenle ou separadâmenle, realizarão palestms, seminá os ou au;iéncìas
puÒtcas para debater temas relacionados à valonzação dos conselhekos e ex_
conselheiros tutelares.

Arl. 2". O Chefe do poder Executivo .egulâmentatá esta Lei em 60
(sessenta)dias.

, . _ AÍt. 30, Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposÌcóês em contráíio.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de iülho de 20jS.
1940 da Independênciâ e l27o dâ República.

JAII\,,IE CALADO PEREIRADOS SANTOS
PreÍeito l\4unicÍpal


