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DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A 

INSTITUIÇÃO DENOMINADA CEJUPA – 

CENTRO JUVENIL PADRE AGOSTINI E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

                                            A Câmara Municipal de Alto Garças, tendo em vista 

o que dispõe o artigo 40 da Lei Orgânica, aprova e o Prefeito Municipal sanciona 

a seguinte Lei: 

                                          Art.1º. Fica declarada de Utilidade Pública, para todos 

os efeitos, no âmbito do Município de Alto Garças, a entidade filantrópica 

CEJUPA – CENTRO JUVENIL PADRE AGOSTINI, com sede nesta cidade, 

inscrita no CNPJ 02.327.266/0001-79, devidamente registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) sob n.º 141/1998.  

                                       Art. 2º. Fica assegurada a entidade referida no artigo 

anterior, todos os direitos, prerrogativas e vantagens prevista em leis. 

                                       Art. 3º. A entidade ora declarada de Utilidade Pública, 

não tem fins lucrativo e, portanto, poderá obter todas as vantagens e direitos a ela 

inerentes. 

                                      Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças – MT, em 31 de maio de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto de Lei tem por finalidade referenciar a importância da entidade 

filantrópica CEJUPA – CENTRO JUVENIL PADRE AGOSTINI, há tempos 

estabelecida em nosso Município, tem inscrição no CNPJ 02.327.266/0001-79, 

com situação cadastra ativa desde a data de 03/11/2005.  

A presente instituição CASA DO MENOR CARENTE presta há tempos serviços 

no desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, cristã e moral aos 

menores, inclusive tem autorização legislativa para firmar convênio com o nosso 

município.  

Neste sentido, ao propormos o presente projeto visando à declaração de Utilidade 

Pública Municipal; estamos reconhecendo a importância de se valorizar ações de 

associações e organizações que ensejem melhorar e contribuir com o 

fortalecimento da melhoria e construção de uma sociedade mais justa.  

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças – MT, em 31 de maio de 2021. 
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