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alteração da lei respectiva.

Art. 30 Esta lei entra e vigor

contrário.

PREFEM]RA DE

BRUlUlADO
Educor porci Libeáor

na data de sua publicaçáo, rêvogadas as disposições em

. LEI NO 1.920 DE íí DE NOVEMBRO DE 2021.

Declara de Utilidade Pública o Conselho
Comunitário de Segurança Pública da lndústria,
Comércio e Entidades Afins de Brumado -
CONSEG BRUMADO.

A oÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a

seguinte Lei:

AÉ. l" Fica declarada instituiçáo de Utilidade Pública ao Conselho Comunitário de

Segurança Pública da lndústria, Comércio e Entidades Afins de Brumado - CONSEG BRUMADO,

entidade civildê direito privado sem Íins lucrativos, fundado em 22 de agosto de i017, CNPJ sob o

no 28.593.148/ooo1-04, com sede na Avenida João Paulo l, no 293, bairro Monsenhor Fagundes,

Município de Brumado-Bahia.

Art. 20 - A entidade deverá, para o devido controle, sob pena da revogação da presente Lei:

| -requerêr perante o Município a expedição do necessário alvará dê licença, válido por 2

(dois) anos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicaçáo desta Lei;

ll -requerer a renovação de seu alvará de licenç4, no prazo de 90 (noventa) dias, contados

* *';:::;ill"r, 
durante 2 (aois) anos consêcutivos, o retatório circunstanciado dos serviços

que houvêrem prestado à sociedade no ano anterior, devidamentê acompanhâdo do demonstrativo

de rêceita e da despêsa realizada no período, ainda que não tenham sido subvencionadas

lV - prestâr os serviços compreendidos no seu estatuto;

V - não retribuir por qualquer forma os membros de sua diretoria, ou conceder lucros,

bonificações ou vantagens a dirigented manlenedores ou associados;

VI - caso haja alteraÉo da sua razáo social ou denominaÉo, dêverá solicitar à Câmara

Municipal de Brumado, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do registro público, a necessária

Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, 11 de novembrc de 2021.

EDUARDO LIMA VASCO
Prefeito Municipal


