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
usode suaatribuiçãolegalprevistano arï.45,$1",IV, da Lei Orgânicado Município,
FAZ SABERquea CâmaraMunicipalaprovoue elesancionaa seguintelei:
Art. 1'. Fica instituído no âmbito do Município de São Gonçalo do
Amarante/RNo Dia do EsporteAmador,a ser comemoradoanualmente
no dia 5 de
maio.
Ãrt. 2o. O dia 5 de maio deverá ser comemorado no âmbito do tenitório
municipal atravésde eventosque poderãoser promovidos pelo Poder Executivojunto
às escolas municipais e estaduais,bem como estabelecimentoscorrespondentesao
Terceiro Setorque tenham como finalidadeprincipal a prâticadesportiva.
Art. 3". Esta Lei ertÍarâ em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposiçõesem contrario.
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