ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05
Lei nº 010, de 08 de novembro de 2017.

Institui o “Dia do Evangélico” no
Município de Morros/MA, e dá outras
providências.

SIDRACK SANTOS FEITOSA, Prefeito do Município de Morros, Estado do
Maranhão, usando das atribuições que me são conferidas pela Lei, faço saber que a Câmara
Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Morros o “Dia do Evangélico”, a ser
comemorado, anualmente, em 31 de outubro.
Art. 2º - No dia “Dia do Evangélico”, em parceria com as entidades representativas
do mesmo segmento, a administração municipal desenvolverá eventos públicos voltados
para a parcela evangélica da população, com livre acesso a comunidade.
Art. 3º - Para a realização dos eventos do artigo 2º desta Lei, o Poder Executivo
celebrará convênios com as Igrejas e Entidades Evangélicas do Município de Morros,
ajudando não só financeiramente, mas, na estrutura dos eventos com: palco, luz, sonorização
e cantores e/ou bandas gospel.
Art. 4º - No “Dia do Evangélico” serão proibidas outras comemorações de cunho
profano ou de outras religiões que não sejam evangélicas, que possam prejudicar de alguma
forma a importância desse dia.
Art. 5º - Os eventos e todas as atividades de comemoração do “Dia do Evangélico”,
bem como o local e programação, serão decididos em conjunto pelas Igrejas Evangélicas
sediadas neste Município.
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Art. 6º - O “Dia do Evangélico” deverá constar no Calendário Oficial do Município.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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