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DESPACHO DE DILIGÊNCIA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 31/2020 

AUTOR: Marcos Garcia 

Ementa: “Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 

2019, declarando de Utilidade Pública a Associação de Meio Ambiente, Inovação e 

Sustentabilidade - AMAIS.”. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do senhor Deputado 

Marcos Garcia, que tem por finalidade declarar de utilidade pública Associação de 

Meio Ambiente, Inovação e Sustentabilidade - AMAIS.  

 

Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que houve atendimento 

em parte aos requisitos exigidos no artigo 4º da Lei Estadual nº 10.976/2019. 

Entretanto, ainda carece de alteração estatutária, em conformidade aos incisos II e 

IV, do art. 4º, da Lei Estadual nº 10.976/2019, no que tange especificamente em 

“prestar serviço desinteressado e gratuito”. Vejamos, in verbis, o dispositivo da 

mencionada Lei: 

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; 
 
II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 
desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 
documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo representante do Ministério 
Público Estadual, pelo Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, 
da Comarca ou Município onde a organização funciona, bem como cópia 
do estatuto; 
 
III - declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em 
cartório, atestando que os cargos de diretoria não são remunerados e que a 
instituição presta serviços de relevante interesse público; 
 

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 
350039003200300039003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 31/2020 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 

 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 
emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 
 
§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à coletividade 
o prestado com o objetivo de promover as ações previstas no art. 1º 
desta Lei, que acarretem o desenvolvimento sociocultural ou 
econômico à população. 

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação que 
exerça atividade rural, o atestado de funcionamento referido no inciso II 
deste artigo poderá ser expedido pelo órgão de referência da região de 
atuação da entidade. 

Entretanto, nota-se que o estatuto da referida Instituição, em seu artigo 

4º, que sua finalidade está definida de forma genérica, sendo necessária alteração a 

fim de constar expressamente que o serviço prestado pela mesma é desinteressado 

e gratuito à coletividade, sendo de caráter geral e indiscriminado, para que adeque-

se a Lei 10.976/2019. 

 

DISPOSITIVO DA DILIGÊNCIA 

 

Assim, pedimos nova diligência ao Projeto de Lei nº 31/2020, no que diz 

respeito à alteração estatutária para que conste em seu estatuto que o serviço 

prestado é desinteressado e gratuito à coletividade. 

 

Submeto essa constatação e solicitação acima para instrução regular do 

feito ao superior crivo de Vossa Senhoria. 

 

 

Vitória, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA 
Procuradora Adjunta 
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