
PREFEITURA MUNICIPAL DE AçAILANDIA 
ESTADO DO MARANHAO 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL No 513, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017. 

Declara como Entidade de Ut/I/dade Pub//ca 
a Associacao Cultural F/or de Mandacaru, e 
dá outras pro vidências. 

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

Art. 1°. Fica declarada corno Entidade de Utilidade Püblica a Associaçao 
Cultural Flor de Mandacaru. entidade sem fins lucrativos. de direito privado, corn sede e 
foro a quadra 44, Lote 94, Bairro Vila Ildemar, Acailândia, Estado do Maranhão, 
devidarnente inscrita no CNPJ sob o n° 15.062.745/0001-52 e Estatuto Social 
registrado no Livro A. Registro Civil de Pessoas juridicas, protocolizado e digitalizado 
sob o n° 9.687, e margem de registro n° 1.407, em 23 de janeiro de 2012, do cartOrio 
Extrajudicial do 2° OfIcio, desta Comarca. 

Art. 2 1 . A entidade ora declarada como de Utilidade Piblica, salvo motivo 
devidarnente justificado, enviarà, obrigatoriarnente, ate o dia 30 de abril de cada ano, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social e a Câmara Municipal de Acailândia, 
relatOrio circunstanciado das atividades do ano anterior. 

Art. 3 1 . Cessarão, automaticamente, os efeitos da Declaracao de 
Utilidade Püblica prevista nesta Lei, na hipótese da entidade: 

- Deixar de cumprir a exigência contida no caput artigo anterior: 
II - Altere a finalidade para a qual foi institu Ida ou se negue a cumpri-la; 	- 
Ill - modifique seu estatuto ou sua denominacao e dentro de trinta dias 

contados da averbaçao no Cartório de Registro de Titulos e Docurnentos, não 
comunique aos orgaos previstos no artigo anterior. 

Art. 41 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Ma ran ha 
aos 06 (seis) dias do rnês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

JUSCELINO OILLEIRA  F SILVA. 	
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