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Projeto de Lei nº 11/2014-CM 
 

 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições 

legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Fica reconhecida como de utilidade pública a Associação Cultural João Maria de 

Góis, com foro jurídico na Comarca de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e sede 

administrativa na BR-406, Km 110 – Centro – João Câmara/RN, cadastrada na Receita Federal 

com inscrição (CNPJ) sob nº 19.651.523/0001-26. 

 

 Art. 2º. A Associação Cultural João Maria de Góis tem como finalidade executar, direta 

ou indiretamente, a Politica de Pesquisas Sociais, Planejamento Urbano e da Cidadania visando a 

elevação dos padrões sócios econômicos das populações, e atuará de forma integrada com órgãos 

e entidade de objetivos afins do Governo Federal, Estadual e Municipal, incluindo-se ainda, os 

seguintes objetivos: 

I - Executar o serviço de Radiodifusão Comunitária conforme incisos I a V do artigo 3º 

da Lei 9.612 de 19 de fevereiro de 1998. O serviço de Radiodifusão Comunitária tem por 

finalidade o atendimento a comunidade beneficiada com vistas a: 

a) Dar oportunidade a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais 

da comunidade; 

b) Oferecer mecanismo a formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a 

cultura e o convívio social; 

c) Prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sem-

pre que necessário; 

d) Contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e 

radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente; 

e) Permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão na forma 

mais acessível possível. 

 

 Art. 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em 

contrário. 

 

 

Sala das Sessões,  

28 de abril de 2014. 

 

 

Ver. MESTRE RAIMUNDO 
               Proponente 

Reconhece como de Utilidade Pública a En-
tidade que especifica - Associação Cultural 
João Maria de Góis - e dá outras providên-
cias. 
 


