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Projeto de Lei n.º: 452/2017  

Autor (a): Deputado Enivaldo dos Anjos 

Assunto: Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Produtores de 

Governador Lacerda de Aguiar, município Água Doce do Norte/ES. 

 

Ao Ilmo Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos apresentou o referido Projeto de Lei com a 

nobre intenção de declarar de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Produtores de 

Governador Lacerda de Aguiar, município Água Doce do Norte/ES. 

 

Após analise da documentação juntada às fls. 04/31, constata-se a falta do 

documento exigido nos incisos III e IV do art. 2º, da Lei Estadual nº 10.455/2015 (alterada 

pela Lei nº 10.753/2017), in verbis: 

 

Art. 2º 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; (g.n) 
 
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; (Incisos II e III nova 
redação dada pela Lei nº 10.753/2017); (g.n) 

 
IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. (g.n) 
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§ 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. (Inciso IV e § 
1º, nova redação dada pela Lei nº 10.584/2016).  

 
§ 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. 

 
 
 

Desta feita, é imperioso que os documentos apontados sejam juntados para que 

sejam integralmente preenchidos os requisitos legais de declaração de utilidade pública da 

entidade em questão.  

 

Submeto essas constatações e solicitações acima para instrução regular do feito 

ao superior crivo de Vossa Senhoria. 

 

Por conseguinte opino que seja baixado em diligência o presente projeto de 

lei, para fins de que sejam cumpridos os incisos III e IV do art. 2º da Lei 10.455/2015 

(alterada pela Lei nº 10.753/2017). 

 

Vitória/ES, 03 de Janeiro de 2017. 

 

 

CARLI MARGARIDA GUARNIER SILVA 

Procuradora da Assembleia Legislativa/ES. 

 

Identificador: 33003900310031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


