
 
 

LEI Nº 3.155 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

Ementa: Institui e inclui no calendário oficial 

de eventos do Município, a Meia Maratona 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica instituída e incluída no calendário oficial de eventos do município, a Meia 

Maratona Oficial de Petrolina, a ser realizada no final de semana que se comemora o 

aniversário da cidade 21 de setembro de cada ano.  

 

Art. 2º - A meia maratona terá percurso de 21 quilômetros, metade da distância oficial 

de uma maratona que é de 42.195 quilômetros, podendo ser realizada em qualquer 

localidade do município a critério de uma comissão organizadora do órgão de cultura e 

esportes do Poder Executivo. 

 

Art. 3º - O número de participantes e a faixa etária de idade, bem como as inscrições 

será definidas em regulamento da Comissão Organizadora. 

 

Art. 4° - Quando da elaboração do regulamento deverá ser assegurado a participação 

de pessoas com deficiência partindo assim a inclusão social. 

 

§ Único - No regulamento deverá constar as categorias que poderão concorrer como 

atletas profissionais, corredores amadores, pessoas com deficiências e separando 

pessoas do sexo masculino e feminino. 

 

Art. 5° - Todas essas categorias serão premiadas com destaque para o 1°, 2° e 3° 

lugares, cabendo a essas pessoas também receberem medalhas que levará o nome do 

patrono. 

 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará por meio de decreto esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias, estabelecendo as normas e critérios para realização do evento. 

 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autor: Cícero Freire  
 

 

  Gabinete do Prefeito, em 02 de abril de 2019. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 



 
 

 

ATO DE SANÇÃO Nº 1278/2019 

 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

 

 

 

- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui e inclui no calendário 

oficial de eventos do Município, a Meia Maratona” Tombada sob nº 3.155, de 02 de 

abril de 2019, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 

 
                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de abril de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


