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Projeto de Lei n.º: 565/2021 

Autora: Deputada Iriny Lopes 

Assunto: “Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Agricultores da Barra do Urucum, 

localizada no Distrito de Vila Verde, Município de Pancas/ES.” 

  

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradora, 

 

O referido Projeto de Lei declara de utilidade pública a Associação dos 

Pequenos Agricultores da Barra do Urucum, localizada no Distrito de Vila Verde, Município de 

Pancas/ES. 

 

Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto deve atender aos requisitos 

estabelecidos na Lei Estadual nº 10.976/2019, in verbis: 

 

Art. 3º Poderão ser declaradas de utilidade pública estadual, por iniciativa de 

qualquer membro da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, as 

entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de direito privado, com 

fins não econômicos, que desenvolvam no âmbito do Estado atividades de 

interesse coletivo, com o objetivo de promover: 

I - a educação gratuita; 

II - a saúde gratuita; 

III - a assistência social; 

IV - a segurança alimentar e nutricional; 

V - a prática gratuita de esportes; 

VI - a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e das artes; 

VII - o voluntariado e a filantropia; 

VIII - a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente e a promoção 

do desenvolvimento sustentável; 

IX - o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza; 

X - a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

XI - os direitos estabelecidos, a construção de novos direitos e a assessoria 

jurídica gratuita de caráter suplementar; 
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XII - a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 

valores universais; 

XIII - os estudos e as pesquisas científicas, o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, a produção e a divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos. 

Parágrafo único. As entidades deverão prestar serviços de natureza relevante e 

de notório caráter comunitário e social, concorrentes ou complementares com 

aqueles prestados pelo Estado. 

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;  

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o presente Projeto de Lei guarda observância 

à norma estadual específica. Assim, os requisitos estabelecidos no dispositivo 

supramencionado estão devidamente demonstrados nos autos: 

 

a) Personalidade jurídica há mais de dois anos, conforme a certidão expedida pelo 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas (fls.13);  

b) 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 (fls.19);  
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c) 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 (fls.20).  

d) Atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários emitido pelo 

conselho ou entidade de referência na área (fls.18). 

 

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao contrário, 

atende a todos os preceitos.  

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória, 05 de outubro de 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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