
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº 007/2017 
EM 1º DE AGOSTO DE 2017 

 
“Declara de utilidade pública a Associação 
Unida das Comunidades de Morro do Guará e 
Guará e dá outras providências.” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara, faz saber que o 
Plenário desta Casa Legislativa aprovou e autoriza o Executivo Municipal a 
sancionar a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação Unida das 
Comunidades de Morro do Guará e Guará, inscrita no CNPJ sob nº 
42.707.471/0001-84, constituída em 23 de abril de 1993, com sede na 
localidade de Morro do Guará, neste município de Canápolis-BA e foro na 
comarca de Santana-BA.  
 
Art. 2º - Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade 
venha: 
I – substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições 
estatutárias; 
II – alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao 
departamento competente da administração pública municipal local. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 1º de agosto de 2017. 

 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº 008/2017 
EM 1º DE AGOSTO DE 2017 

 
“Declara de utilidade pública a Associação de 
Moradores de Vaca Morta e dá outras 
providências.” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara, faz saber que o 
Plenário desta Casa Legislativa aprovou e autoriza o Executivo Municipal a 
sancionar a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação de Moradores de 
Vaca Morta, inscrita no CNPJ sob nº 01.428.651/0001-40, fundada em 20 de 
junho de 1996, com sede na localidade de Vaca Morta, neste município de 
Canápolis-BA e foro na comarca de Santana-BA.  
 
Art. 2º - Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade 
venha: 
I – substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições 
estatutárias; 
II – alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao 
departamento competente da administração pública municipal local. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 1º de agosto de 2017. 

 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 

 
 


