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PROJETO DE LEI Nº. 056/2022. 

 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A 
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE 
ABAETETUBA - AUAB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

             A Prefeita Municipal de Abaetetuba faço saber que a Câmara Municipal 

de Abaetetuba aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

             Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública municipal, a ASSOCIAÇÃO 

DOS UNIVERSITÁRIOS DE ABAETETUBA-AUAB E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. com sede e foro no município de Abaetetuba, Estado do 

Pará. Entidade que tem por objetivo promover o desenvolvimento educativo 

sociocultural dos Universitários de Abaetetuba, que estudam ou trabalham na 

UEPA núcleo XIV de Moju.   

              Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá 

a normas do fisco, atribuindo-lhe status de entidade de Utilidade Pública. 

             Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tornado sem efeito a presente lei, 

caso seja constatado a falsidade das alegações e dos documentos 

apresentados, ou seja, modificada a realidade dos mesmos por fatos 

supervenientes. 

              Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

               Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira 

Fonseca, em 25 de outubro de 2022.          

 

 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VEREADOR-MDB 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

A Associação dos Universitários de Abaetetuba-AUAB é uma associação sem 

fins lucrativos, políticos ou religiosos e tem por finalidade dar apoio aos estudantes 

universitários da Universidade do Estado Pará – UEPA-Moju  junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais, objetivando reivindicar entre outros, ajuda com 

garantia de transporte intermunicipal durante o período letivo. 

A concessão de Utilidade Pública é um benefício regulamentado por meio da 

Lei Estadual nº 4321/1970 em que as sociedades, associações e fundações 

declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a manter, exceto por motivo de 

ordem superior a juízo do Poder Executivo, serviços prestados à coletividade. Nesse 

sentido, a entidade poderá firmar convênios com o poder público para obtenção de 

benefícios para manter referidos serviços à coletividade. 

A Associação tem a prerrogativa de firmar convênios com outras associações, 

com entes públicos ou por meio de iniciativa privada e está em pleno funcionamento 

desde 25 de outubro de 2006, portanto esperamos que os/as nobres colegas 

aprovem o título de utilidade pública.  

Excelências, por entendermos a importância da Associação dos Universitários 

de Abaetetuba-AUAB para a Coletividade é que solicitamos que lhe seja concedido 

por esta Casa Legislativa o Título de Utilidade Pública. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 

25 de outubro de 2022.          

 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VEREADOR - MDB 

 


