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LEI Nº 532/2017                                       SERRARIA, 08 DE SETEMBRO DE 2017.                                      
 
 

Estabelece normas para as associações, 

fundações e projetos sem fins lucrativos serem 

declarados de utilidade pública no Município de 

Serraria-PB e determina outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - As sociedades civis, associações, fundações, projetos e as 

entidades de caráter beneficente, educativo religioso, artístico, cultural e esportivo, 
poderão ser reconhecidos de utilidade pública no município de Serraria - PB, cujas 
finalidades objetivem o aperfeiçoamento físico, intelectual, cultural, artístico ou moral 
das pessoas. 

 
  Art. 2º - As instituições podem ser declaradas de utilidade pública, desde que 
preencham os seguintes requisitos: 

 
  I - efetivo e contínuo funcionamento nos 03(três) anos imediatamente 
anteriores, dentro de suas finalidades;  

II - possuir sede; 
 III - estar em efetivo funcionamento; 
 IV - gratuidade dos cargos de sua diretoria e não distribuição, por qualquer 
forma, diretamente ou indiretamente, de lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados; 
 V - não ter fins lucrativos e que os cargos de sua diretoria não sejam 
remunerados; 
        VI - que se obriga a publicar, anualmente, a demonstração da receita e da 
despesa realizada no período anterior; 

VII - possuir personalidade jurídica. 
 

  Art. 3º - A instituição reconhecida de utilidade pública no município de 
Serraria terá preferência na obtenção de quaisquer auxílios ou subvenções e demais 
benefícios prestados pelo município. 

 
  Art. 4º - A qualquer tempo poderá o Legislativo tornar sem efeito esse 
reconhecimento se provada a falsidade das alegações e dos documentos 
apresentados ou quando modificada a finalidade a que se propôs. 
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Parágrafo Único - Constatada a existência da infração cometida por 

entidade declarada de utilidade pública, o Chefe do Poder Executivo encaminhará à 
Câmara Municipal projeto de lei objetivando a revogação do benefício. 

 
  Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.                                                        
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