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'Toma de Utilidade Publica a
Associação dos Moradores e
Produtores Rurais dos Parentes de
Cabrália e dá outra providencia".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei

Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte lei:

., Art. 1° - Torna de Utilidade Pública a Associação dos

Mor:ada~~~írQdutores Rurais dos Parentes de Cabrália.

•'. ',.,~;. Art. 2° - A A~SÔCil!~O. é.,porta~~~à
07.347.736200:0-1-33,sediada na F
município.

Art. 3° - Os. Poderes Executivo e Legi~la.~ivodeste
município ficarão imunes de responsabilidades financeiras ou quaisquer ânus

contraídos pela Associação.

Art. 4° - A Associação é soberana para fazer cumprir as

obrigações estatutárias, regras e normas internas disciplinares para o bom

funcionamento e desenvolvimento das suas atividades.

Art. 5° - É facultada a promoção de eventos sociais,

esportivos e culturais para angariar fundos com objetivo de melhoramento na
manutenção e funcionamento interno e externo da Associação.

I - As atividades pleiteadas pela direção da associação,
serão realizadas após à aprovação da maioria absoluta dos Associados. O
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quais serão convocados através de oficio individual ou por Edital de

Convocação expedido pelo presidente da mesma;

II - A prestação de contas dos Eventos será efetuada

obrigatoriamente em cinco (05) dias úteis, após o acontecimento;

Art. 6° - Existindo algum repasse financeiro ou doação de

bens móveis ou imóveis oriundos de pessoa física ou jurídica, fica a

Associação obrigada a emitir recibo e prestar contas para o doador assim que
for solicitado.

Art. 7° - Fica facultado ao Poder Legislativo Municipal o
direito e autonomia de criar Comissão Fiscalizadora, para averiguar e apurar

junto a ,Associação ,. possíveis denúncias ou irregularidades que porventura
...tr

sur~

Art. 8° - A Asso
dos

Municipal, anualmente até o tér

prestação de Contas Financeíra

durante o exercício.
nvolvidas

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA, EM 29 DE MAIO DE 2
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