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

LEI 1.5800
DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Institui

a

campanha permanente de

i n c e n t i v o à r e d u ç ã o e d e s p e r d í c i odo
consumode âgua.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, NO
usode suaatribuiçãolegalprevistano art.45, $1o,IV, daLei Orgânicado Município,
FAZ SABERquea CãmaraMunicipal
aprovoue elesancionaa seguintelei:
Art. 1o. Fica instituída a Campaúa Permanentede Incentivo à Redução do
consumo de Água no município de são Gonçalodo Amarante/RN.
Art.2. A Campaúa Permanentede Incentivo à Reduçãodo Consumode Água
tem por objetivo desenvolvera consciênciasobrea necessidadede reduziro consumo
de águae estimulara populaçãoa reaproveitaras águasservidas.
Art. 3o. O Chefe do Poder Executivo regulamentaráesta Lei, no prazode 120
dias.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposiçõesem contrário.

SãoGonçalodo Amarante/RN,
14dejunho de2016.
195'daIndependência
e 128"daRepública.
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