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Proposição: Projeto de Lei nº 592/2019 

Autor(a): Deputado Estadual Capitão Assumção 

Assunto: Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e 

Trabalhadores da CEASA – ES, localizada no Município de Cariacica/ES. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

A presente proposição legislativa visa declarar de utilidade pública a a 

Associação dos Produtores Rurais e Trabalhadores da CEASA – ES, localizada no 

Município de Cariacica/ES. 

Às fls. 47/50 dos autos, a Procuradora originalmente designada 

encaminhou pedido de diligência para que o Gabinete do Autor providenciasse a 

juntada da seguinte documentação, necessária à declaração de utilidade pública da 

associação (requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do artigo 4º da Lei Estadual nº 

10.976/2019):  

1) comprovação personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de 

certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e 

Jurídicas,  

2) efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço desinteressado e 

gratuito prestado à coletividade, por meio de documento expedido pelo 

prefeito do município onde a associação funciona ou por outras autoridades. 

3) 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 e  

4) atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 

emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 

Mencionou, ainda, a necessidade de alteração estatutária para 

adequação ao fim de atender a toda a coletividade, em conformidade com a Lei, e 

não somente aos associados contribuintes. 
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Pois bem. Às fls. 63/67, em atendimento ao pedido de diligência, o 

Autor juntou nova documentação da associação. 

Contudo, analisando pormenorizadamente toda a documentação 

anexada aos autos, observa-se que: 

- Em relação ao item 1, não localizamos a certidão necessária para a 

comprovação deste requisito; 

- Em relação ao item 2, verificamos que a declaração expedida pelo Prefeito 

do Município (fl. 66 dos autos) não comprova efetivo funcionamento, há mais 

de dois anos, de serviço desinteressado e gratuito prestado à coletividade, 

notadamente porque não faz menção sobre a gratuidade do serviço e sobre o 

tempo de funcionamento de tal serviço (nota-se que o Termo de Colaboração 

mencionado na declaração é datado de 24.10.2018, portanto foi firmado há 

menos de dois anos); 

- Em relação ao item 4, a declaração juntada às fls. 64 e 65 foi prestada pela 

própria associação, e não por conselho ou entidade de referência na área; 

- Não localizamos a alteração estatutária para adequação do estatuto social 

da associação às exigências da Lei. 

 

Ante o exposto, tendo em vista que a atualização da documentação 

acima aludida pode ser facilmente suprida, solicita-se o retorno da proposição a fim 

de que o gabinete do Exmo. Deputado Estadual Capitão Assumção faça juntar aos 

presentes autos a complementação da documentação faltante solicitada pela 

Procuradora originalmente designada e por mim aqui novamente relacionada. 

Vitória, 15 de outubro de 2019. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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