
.~_.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

~~~ ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Certificoquefo~CIPAL N°. 541 DE 07 DE JULHO DE 2014.
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;:"",ç~'j;,:,.;:- O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA,
ESTADO dÀ eAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que

"Toma de Utilidade Pública a Associação
de Moradores do Bairro Vila Esperançae
da outras providencias correlatas"

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Torna de Utilidade Pública Associação de Moradores
do Bairro Vila Esperança.

Art. 2°. A associação é portadora do CNPJ de n°.
17.426.854/0001-37, sediada à Rua Macapá, Bairro Vila Esperança, na sede
domunicípio de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, fundada em 28 de maio de
2012.

Art. 3°. Os Poderes Executivo e Legislativo deste município
são imunes de responsabilidades financeiras ou quaisquer tipos de ânus
eventualmente contraídos pela Associaçâo.

Art. 4°. A associação é soberana com os cumprimentos das
obrigações estatutárias, regras e normas internas disciplinares para funcionamento e
desempenho das atividades lhes atribuídas.

Art. 5°. Torna-se facultada a promoção de eventos SOCiaiS,
esportivos e culturais objetivando angariar fundos para melhoramento, manutenção,
funcionamento interno e externo da Associação.

I - Todas as atividades pleiteadas pela associação, serão
submetidas pela maioria absoluta dos senhores associados, para sua devida
aprovação, em conformidade com o Estatuto ou Regimento Interno para sua
deliberação.

II - Terá direito a votar e ser votado o associado que estiver
quite e devidamente regularizado com suas obrigações estatutárias, apresentando
comprovante de regularização no ato da votação;

III - Os associados com direito a voto, serão convocados,
através de oficio individual ou edital de convocação, expedido pelo President a
Associação, Diretor ou sua ordem;

Av Cristal. n ' 13 -- Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabráíia - Batua
3282-1514e-mail:



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

~~~ ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

IV - Todos os atos da Associação em reuniões ordinárias ou
extraordinárias, serão aprovados ou reprovados, obtendo legalidade
mediantefrequência de 1/3 (um terço) dos associados

V - A Prestação de Contas dos Eventos serão efetuadas
obrigatoriamente após cinco (05) dias úteis, darealização.

Art. 6°. Obtendo repasses financeiros em dinheiro, doações de
bens móveis ou imóveis, oriundos de pessoas físicas ou jurídicas,sendo solicitada, a
associação será obrigada a emitir recibo e prestar contas para o doador.

Parágrafo Único - A Associação terá um prazo de 10 (dez)
dias úteis para o cumprimento do caput deste artigo.
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de criar Comissão Fiscalizadora, para averiguar denuncias de irregularidades, que
por ventura v.enhama surgirem pela associação.

Art. 8°. A Associação de Moradores do Bairro Vila
.,"":.'-' .>

comprometida a emitir anuéllrnente a C~mara Municipal-desta
o término da prirneira :qüi~lena de caga ano, Prestação d:e

das Atividades desenvolvidas durante o exercício. .' , .
Paragrafo Único. -Caso hajam irreqularidades. ficará facultado

o direito de qualquer associado ou morador dc.5 Bairro Vila J~speral1ça,oferecer
denuncias perante os órgãos e poderescfiscâli:zado.res.

Art, 9°. Será obrigatório a fixação de Edital de Convocaçãonos
locais públicos e a presença de um legislador ou representante credenciado,
durante o transcorrer da eleição.

Parágrafo Único - Os resultados das eleições devem ser
informados a Câmara Municipal em no máximo de 10 (dez) dias, para que seja
publicado nos sites oficiais do município e obterem efeitos legais.

Art. 10°. Está Lei entrará em vigor, na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrárias.
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