
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia

LEI N° 608, de 23 de OUTUBRO de 2018

Torna de utilidade pública a Secretaria de
MissãoeAção Social "OBomSamaritanoem
Coroa Vermelha" - SMASBSCV e dá outras
providênciascorrelatas.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, ESTADO DA BAHIA, nouso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara
Municipalaprovoue ele sanciona a seguinte lei:

Art.10. Torna-sede utilidade Públicaa Secretaria de Missãoe Ação Social "O BomSamaritano
emCoroaVermelha"- SMASBSCV.

Art. 2°. A Secretaria de Missão e Ação Social "O Bom Samaritano em Coroa Vermelha" -
SMASBSCV,é portadoradoCNPJde n°28.445.241/0001-73,sediadaà Rua Naveqantes,nO23, Coroa
Vermelha, CEP 45.807-000,nesta cidade de Santa CruzCabrália, Estadoda Bahia.

Art. 3°. A associação "SMASBSCV' é uma sociedade civil, constituída sem fins lucrativos,
econômicosou político-partidário.

Art. 4°.Os PoderesExecutivoe Legislativodestemunicípio,ficarão imunesde responsabilidades
financeirasou quaisquer ônus lhes contraídos.

Art. 5°. A associação "SMASBSCV' é soberanapara fazer cumprir as obrigações estatutárias,
regras e normas internas disciplinares para o bom funcionamento e desenvolvimento das suas
atividades.

Art. 6°. É facultada a promoção de eventos sociais, esportivos, culturais e campanhas para
angariarfundos com objetivodo seu melhoramento,manutençãoe funcionamento internoe externo.

I - As atividades pleiteadas pela direção da Associação serão realizadasapós a aprovaçãoda
maioriaabsoluta dos Associados. Os quais serão convocadosatravés de ofício individualou por meio
de Edital de Convocaçãoexpedidopelo Diretor ou Presidente;

II - A prestaçãode contas dos Eventosserá efetuadaobrigatoriamenteem cinco (05) dias úteis,
após o acontecimento;

Art. 7°. Existindo algum repasse financeiro ou doação de bens ou imóveis oriundos através de
pessoa física ou jurídica, torna a Secretaria de Missão e Acao Social "O Bom Samaritano em Coroa
Vermelha",obrigadaa emitir reciboe prestar contas para o doador assim que for solicitada.

Art.80. Ficará facultado ao PoderLegislativoMunicipalo direito e autonomiade Criar Comissão
Fiscalizadora,aparaaveriguar e apurar junto a Secretaria de Mi - eAção Social "O BomSamaritano
emCoroa Vermelha", possíveisdenúnciasou irregularidades e po ventura venham a surgir.
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Parágrafo único - Fica na obrigação de emitir para a Câmara Municipal, anualmente até o
término da primeiraquinzenade cada ano, Prestaçãode Contas Financeirase Relatóriodas Atividades
desenvolvidasdurante o exercício.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
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