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PREFEITURA MUNICIPAL DE AcAILANDIA 
ESTADO DO MARANHAO 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL NO 517, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 

Dec/ara coma Entidade de Lltilidade Pt.bllca a 
Assoc/açäo dos Artesãos e Artistas P/ásticos de 
AçaiIândia - AAAPA, e da outras pro vidências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AcAILANDIA, nos termos do art. 57, 
IV, da Lei Orgânica do MunicIpio de Acailândia, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu, no uso das atribuicöes que me foram conferidas por lei, sanciono e 
prornulgo a seguinte lei: 

Art. 10 . Fica declarada corno Entidade de Utilidade P6blica a Associaçäo 
dos Artesäos e Artistas Plásticos de Acailândia - AAAPA, entidade sern fins lucrativos, de 
direito privado, corn sede e foro a Rua Pedro Maranhao, n° 15, Jacu, Açailândia, Estado 
do Maranhao, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 27.871.903/0001-02 e Estatuto 
Social protocolado sob o n° 2.538, no Livro A-31, fls. 154/154, em 19 de abril de 2017, 
do Cartório do 2 1  OfIcio, desta Cornarca. 

Art. 20 . A entidade ora declarada como de Utilidade PCjblica, salvo rnotivo 
devidamente justificado, enviaré, obrigatoriamente, ate o dia 30 de abril de cada ano, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social e a Cârnara Municipal de Açailândia, relatório 
:ircunstanciado das atividades do ano anterior. 

Art. 3 0 . Cessarao, autornaticarnente, os efeitos da Declaraçào de 
Jtilidade Piblica prevista nesta Lei, na hipótese da entidade: 

ZR I - Deixar de curnprir a exigência contida no caput do artigo anterior; 
II - Altere a finalidade para a qua[ foi instituIda ou se negue a cumpri-la; 
III - rnodifique seu estatuto ou sua denominacao e dentro de trinta dias 
contados da averbacao no CartOrio de Registro de TItulos e Docurnentos, 
nao comunique aos órgãos previstos no artigo anterior. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Acailândia, Estado do Maranhäo, 
aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dais mil e dezessete). 

in 
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JUSCELINO OL1VEIRT E SILVA 
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