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Projeto de Lei nº 27/2020. 
Autor: Deputado Adilson Espíndula. 
Assunto: “Declara de UTILIDADE PÚBLICA o 

SINDICATO RURAL DE DOMINGOS MARTINS E 

MARECHAL FLORIANO - ES.” 

 

 Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

  

O Deputado proponente apresentou a referida proposição com intenção de dispor sobre a 

declaração de Utilidade Pública do SINDICATO RURAL DE DOMINGOS MARTINS E MARECHAL 

FLORIANO, com sede na Rua João Batista Wernersbach, nº 113, no Centro, em Domingos 

Martins, Estado do Espírito Santo, CEP 29.260-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

27.658.335/000158; para tanto tal declaração passaria a integrar o ANEXO ÚNICO da Lei nº 

10.976 de 14 de janeiro de 2019. 

O Procurador designado emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela ilegalidade do 

Projeto de Lei nº 27/2020, por desatendimento das exigências contidas nos artigos 3º e 4º da 

Lei nº 10.976 de 14 de janeiro de 2019 que especifica. Em outros termos, a proposição é ilegal 

por desatendimentos dos seguintes requisitos legais: (A) atestado de atuação em 

conformidade com os objetivos estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência 

na área; (B) não apresentou comprovação da não remuneração dos cargos da diretoria da 

organização e não distribuição de lucros, bonificações ou vantagens aos dirigentes, 

mantenedores ou associados – vide benefício de diárias para combustível e alimentação (fls. 

33 dos autos) para ,simplesmente, estarem a disposição da instituição; e (C) exige contribuição 

dos associados para os mesmos terem direito aos benefícios ofertados pela instituição - artigos 

8º e 9º do Estatuto da entidade (fls. 07 e 09).  Em tempo, registramos que o Procurador 

carregou a sua fundamentação com adequada legislação.  

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 47 a 54 dos autos).  

Vitória (ES), 17 de fevereiro de 2020.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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