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À Diretoria da Procuradoria - DP, 

 

Informamos que do exame preliminar dos autos, constatamos a inobservância das exigências contidas no art. 
4º, e incisos I e IV, da Lei Estadual nº 10.976/2019, a saber: 

    

a) Personalidade jurídica há mais de dois anos, conforme certidão expedida pelo Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

 

b) Atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários emitido pelo conselho ou 
entidade de referência na área;  

 

Assim, foi feito por este Procurador, pedido de diligência para sanar tal vicio, no entanto, retorna a esta 
procuradoria o projeto com despacho de fls. 65.  

 

A legislação que trata sobre o reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
dispõe em seu art. 4º alguns dos requisitos para concessão de tal declaração: 

 

Art. 4º As sociedades civis, as associações e as fundações em funcionamento efetivo no 
Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem ser 
declaradas de utilidade pública, provados os seguintes requisitos: 

 

I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão expedida pelo Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários emitido pelo 
conselho ou entidade de referência na área. 

 

Ao compulsarmos os autos, e REAVALIARMOS os documentos de fls. 29 e 30 (conforme solicitado pelo 
autor), nota-se que ambos não cumprem as especificações acima apresentadas, requisitos essenciais para 
continuidade da tramitação do Projeto em análise.  

 

Pelo exposto, sugerimos que a presente matéria baixe novamente em diligência para que o Deputado 
proponente junte aos autos a documentação exigida a fim de que possa ser emitido parecer conclusivo. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360034003300330030003A00540052004100
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Atendida a diligência supramencionada, retorne-me os autos para nova análise e emissão de parecer. 

 

Assembleia Legislativa, em 08 de junho de 2020. 

 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador Adjunto 
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