
    

 

 

LEI Nº 0219/2000 

 

 

 

                        DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE UTILIDADE 

                        PÚBLICA  EM  SANTA  BÁRBARA  DO  LESTE   E  DA    

                        OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

Lei: 

 

Art.1º - As Sociedades Civis, as Associações e Fundações, com sede ou órgão 

atuante no Município de Santa Bárbara do Leste – MG com finalidade 

exclusiva de servir desinteressadamente à coletividade  poderão ser 

declaradas de Utilidade Pública Municipal, mediante Lei especial para cada 

caso. 

 

Art.2º - A Utilidade Pública será concedida por proposta do Prefeito ou de 

qualquer Vereador. 

 

Art.3º - A proposta deverá ser instruída com os seguintes documentos: 

 

a) Estatuto Social registrado em Cartório Competente; 

b) Declaração de diretoria de que não remunera, a qualquer título, os 

dirigentes, os mantenedores e os associados; 

c) Declaração de diretoria de que a entidade esta em funcionamento com 

exata observância dos estatutos; 

d) Juntar relatórios das gratuidade e dos alunos que pagam anuidade e o 

último balancete mensal, quando se tratar de entidade educacional; 

e) Cópia de ata da eleição da diretoria em exercício; 

f) No caso de fundação, comprovar ter patrimônio superior a 100(cem) vezes 

o valor de referência; 

g) Ter no mínimo 1(um) ano de funcionamento; 

h) A comprovação dos itens anteriores será feita por uma Comissão de 

03(três) Vereadores indicados pelo Presidente e aprovado pelo plenário. 



 

Art.4º - Em caso de mudança de denominação de entidade, haverá 

necessidade de nova concessão, cuja a Lei revogará, expressamente, os 

dispositivos anteriores. 

 

 

Art.5º - Não se incluem na presente Lei, as entidades que, somente, tenham 

cunho religioso. 

 

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Mando,  portanto, a quem o conhecimento e a execução da presente Lei 

pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. 

 

 

 

                                                   Santa Bárbara do Leste, 26 de Junho de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ______________________ 

José de Almeida Lopes 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 


