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LEI Nº 2.029/2022, de 06 de setembro de 2022.

Proíbe, no mbito do município de So Gonçalo do 
Amarante/RN, a denominaço de logradouros e prédios 
públicos com nomes de pessoas que tenham sido 
condenadas por crimes cometidos contra mulheres.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAÕ  GONCALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de sua atribuiço legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgnica do Município, FAZ 
SABER que a Cmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1° Fica proibida a denominaço e logradouros e prédios públicos com 
nomes de pessoas que tenham sido condenadas por crimes cometidos contra a 
mulher.

Art. 2º Para fins de aplicaço desta lei considera-se condenaço a 
deciso com trnsito em julgado por crime cometidos contra a mulher, assim definidos 
pela lei penal brasileira.

Art. 3° O Poder Executivo poder regulamentar est Lei, no que couber, 
após a sua publicaço.

Art. 4° Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicaço.

So Gonçalo do Amarante/RN, 06 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.030/2022, de 06 de setembro de 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou de sistema que integre 
e supra essa funço, em todas as agências bancrias no 
mbito do Município de So Gonçalo do Amarante/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de sua

atribuiço legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgnica do Município, 
FAZ SABER que a Cmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º Todas as agências bancrias, no mbito do Município de So 
Gonçalo do Amarante/RN, devero contar com a presença de Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras ou de sistema que integre e supra essa funço para 
atendimento s pessoas com deficiência auditiva.

§1º Entende-se como Intérprete de Libras o profissional presencial 
capacitado e ou habilitado em processos de interpretaço de língua de sinais, tendo 
competência para realizar interpretaço das 2 (duas) línguas de maneira simultnea ou 
consecutiva e proficiência em traduço e interpretaço da Libras e da Língua 
Portuguesa.

§2º Entende-se como sistema, todo atendimento virtual por meio de um 
aplicativo ou Central de Libras que,  distncia, faça a mediaço do surdo com o 
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais

- Libras, podendo estar instalado em um smartphone, um tablet ou um 
computador com acesso  internet.

Art. 2º O atendimento dever estar em consonncia com os horrios de 
funcionamento das agências bancrias.

Art. 3º O Intérprete presencial, ou o sistema atender todos aqueles que, 
por deficiência auditiva, necessitarem da sua interpretaço, utilizar a Língua Brasileira 
de Sinais em local de fcil acesso e com sinalizaço de indicaço.

Art. 4º As agências banrias do município de So Gonçalo do 
Amarante/RN, tero o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem s 
normas contidas nesta lei, a partir da sua entrada em vigor.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaço
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrrio.

So Gonçalo do Amarante/RN, 06 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.031/22, de 06 de setembro de 2022.

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PARA 
DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAÕ  GONCALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de sua atribuiço legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgnica do Município, FAZ 
SABER que a Cmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º Institui a Semana Municipal de Mobilizaço para Doaço de 
Medula Óssea, e d outras providências, que ser comemorada, anualmente, na 
semana do dia 23 a 30 de setembro.

Pargrafo único. O evento de que trata o caput deste artigo integrar o 
calendrio oficial de eventos do Município de So Gonçalo do Amarante.

Art. 2º O Executivo Municipal poder buscar apoio a fim de celebrar 
parcerias para a efetivaço da campanha com a imprensa, empresas da iniciativa 
privada, igrejas, escolas públicas e privadas, clubes de serviço e comunidade em geral, 
além de outros meios a critério da administraço municipal.

Art. 3 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaço.
 

So Gonçalo do Amarante/RN, 06 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.032/22, de 06 de setembro de 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis 
informarem ao consumidor se a gasolina comercializada é 
formulada ou refinada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAÕ  GONCALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de sua atribuiço legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgnica do Município, FAZ 
SABER que a Cmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º Ficam os postos de combustíveis, estabelecidos no município de 
So Gonçalo do Amarante, obrigados a afixar placas, em local visível, nas bombas de 
combustíveis ou próximo a elas, informando ao consumidor se a gasolina 
comercializada é formulada ou refinada.

§1º Para efeito desta Lei, considera-se gasolina refinada aquela 
completamente isenta de substncias nocivas contidas no petróleo cru, eliminadas 
pelo processo de refinaço.

§2º Para efeito desta Lei, considera-se gasolina formulada aquela 
composta de resíduos de destilaço petroquímicos, adicionados de solventes.

Art. 2º A informaço de que trata o art. 1º desta Lei dever ser veiculada 
em placas, cartazes, banners ou outros meios, em local visível a todos os 
consumidores que adentrarem ao posto, com fonte e tamanho que possibilitem sua 
identificaço.

Art. 3º Os preços de venda devero ser discriminados separadamente 
para cada tipo de gasolina.

Art. 4º O controle social sobre a aplicaço desta Lei ser realizado 
individualmente, pelos cidados interessados e pelos consumidores.

Art. 5º Esta Lei entrar em vigor trinta (30) dias após sua publicaço.

So Gonçalo do Amarante/RN, 06 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal


