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LEI Nº 436/2022  

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
INSTITUIR A “OLIMPÍADA DA 3ª IDADE” 
DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO – MA E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

FAÇO SABER QUE O POVO, ATRAVES DE SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado através da Secretaria Municipal de Esporte a instituir 
no âmbito do município de Rosário – MA, a "Olimpíada da 3ª Idade", a ser realizada anualmente, 
no mês de novembro. 

Art. 2º Aludidas competições serão realizadas em conformidade com regulamento a ser criado 
pela Secretaria Municipal de Esporte, que deverá conter variadas modalidades esportivas e 
recreativas  

Art. 3º A participação dos interessados, com idade superior a 50 (cinquenta) anos, far-se-á, 
obrigatoriamente, mediante atestado médico de aptidão, e com validade de até 30 (trinta) dias 
anteriores na data de início das atividades. 

Art. 4º As inscrições encerrar-se-ão pelo menos 30 (trinta) dias antes da data prevista para a 
abertura da "Olimpíada da 3ª Idade", podendo o Executivo através da Secretaria Municipal de 
Esporte, fazer publicar a relação nominal dos inscritos em cada modalidade. 

Art. 5º Aos primeiros, segundos e terceiros colocados em cada modalidade olímpica, serão 
outorgados medalhas e diplomas de Honra ao Mérito com a indicação de suas respectivas 
classificações, e, aos demais certificados de participação. 

Art. 6º Paralelamente aos jogos olímpicos serão promovidos torneios abertos, como os de dominó, 
dama e também atividades recreativas e sociais, a exemplo da exposição de artesanato, concurso 
de culinária e concurso de danças. 

Art. 7º Ficam as secretaria Municipais de Esporte e Assistência Social, e o CAIPIR em parceria 
desenvolver ação integrada com as demais Secretarias municipais para congraçamento da aludida 
"Olimpíada ". 

Art. 8º O Executivo regulamentará as demais normas no prazo de 30 (trinta) dias após a 
publicação da Lei. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário, Estado do Maranhão, em 21 de 

novembro de 2022. 

 

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO 
Prefeito Municipal de Rosário/MA 

 
Certifico e dou fé de que, na data indicada abaixo, foi 
publicada a presente matéria no mural da Prefeitura 
Municipal de Rosário, localizado na sede do Poder 
Executivo, na Rua Urbano santos Nº970, centro, Rosário - 
MA, para conhecimento e atendimento ao princípio 
constitucional da publicidade dos atos públicos em 
conformidade com o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal. 

Rosário -MA, 21 de novembro de 2022. 

 

VALNIZE REZZO COSTA 
Secretaria Municipal de Adjunta Administração e 

Recursos Humanos 
 

 

 

 


