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Estado da 8ahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Art.1°. - Torna de Utilidade Pública Associação de Esportes Cultura e Desenvolvimento
Sustentável Amigos de Santo Antônio. ,,>' 'i""""'r' ''''',7\

Art. 2°. - A associação é;P'Ort~~9fado;g! ~J'~e nO.27.340.768/0001 - 60, sediada à
Rua Coroa Vermelha, s/no,Santo AntgrnO?, ·ed ' '. 'lJfli~ de Santa Cruz Cabrália, Estado da
Bahia, fundada em 11 de novemb(Qq~~." "d''''

LEI MUNICIPAL N°. 590/2017.

TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE
ESPORTES CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
AMIGOS DE SANTO ANTÓNIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
CORRELATAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA - Estado da Bahia, no uso
das atribuições que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições
legais vigentes, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 3°. - Os Poderes ,..Executivo e Legislativcy'deste mumClplO são imunes de
responsabilidades financeiras ou quatsquet- tipos Qe' ônu~ eventualmente contraídos pela
Associação. '

Art. 4°. - A associação é sob~r~~~ com os c,",mprimentosdas obrigações estatutárias,
regras e normas internas disciplinares pará';funcionamento e desempenho das atividades lhes
atribuídas.

Art. 5°. - Torna-se facuttads's promoção de eventôs sociais, esportivos, culturais e de
Desenvolvimento Sustentável ot;>jetivando~aria~. fundos para melhoramento, manutenção,
funcionamento interno e externo dl:fAssociª~>,..;:j::",,,. '

':' :::.',:.' ::',:';: . ':"._. .:;;: .,:,- -"·;:.>:~·;r ~:'~: ." _, ,"i i" -:(;'

I - Todas as ativida~e$ pl~it~º~s p~!f}$ee~~~~!,.?serãO submetidas pela maioria
absoluta dos senhores associados, Parª sÍla devida aprg.yaQãÇlf>emconformidade com o Estatuto
ou Regimento Interno para sua d~Jjberação. '. :, ' . . "

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 Presidente da Associação, Diretor ou sua ordem;

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

v - A Prestação de Contas
(05) dias úteis, da realização;

entos serão efetuadas obrigatoriamente após cinco
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Art. 8°. - A Associação de Esportes Cultura e Desenvolvimento Sustentável Amigos de
Santo Antônio, torna-se comprometida r anualmente a Câmara Municipal desta
municipalidade, até o término da primei a ano, Prestação de Contas e Relatório
das Atividades desenvolvidas durante,

rá facultado o direito de qualquer
,..ç~,..,.........;...denúncias perante os órgãos e

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.

Art. 7°. - Fica facultado ao Poder Legislativo Municipal o direito de criar Comissão
Fiscalizadora, para averiguar denúncias de irregularidades, que por ventura venham a surgirem
pela associação.

Parágrafo Único - q;~o,'
associado ou morador do Distrito' de <":<:I'ntn

poderes fiscalizadores.

Art. 9°. - Será obrig~ório a fixação de/Edital de C;bnvocaçãonos locais públicos e a
presença de um legislador ou representafl~eccreden,ciado,pUfaAteo transcorrer da eleição.

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

Art. 10 - Está Lei entrafá:·~rTii;\{rg6r:;·;j~~~~; da publicação, revogando-se as
disposições em contrárias. " . r ~,Z i' 1;',· ~,F;~, ~,'


