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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça da Bandeira, nº 70 - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421/1422 
 

LEI MUNICIPAL Nº 725/2021, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 

“Dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública Municipal da 

Associação Desportiva e Recreativa Chapada e dá outras 

providências.” 

 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 

faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Seabra, autorizado a declarar de Utilidade Pública para 

todos os efeitos no âmbito do Município de Seabra a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 

RECREATIVA CHAPADA, organização civil, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, fundada em 22 de fevereiro de 2021, inscrita no CNPJ nº 41.113.984/0001-02, 

com sede e foro nesta cidade de Seabra Bahia  

Art. 2º - Cessará automaticamente os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade: 

I – altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la;  

II – modifique seu estatuto ou sua denominação dentro de trinta dias contados da averbação do 

cartório de Registro de Títulos e documentos, e não o comunique ao órgão competente no 

Município; 

III – seja utilizada para fins políticos, ferindo os princípios para qual foi criada; 

IV – utilize recursos públicos em desobediência ás legislações pertinentes; 

V – promova atos de desordem ou de incentivo à desobediência civil; 

Art. 3º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de março de 2021. 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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