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PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

 
Projeto de Lei nº 597/2019 

Autor: Deputado Marcos Garcia 

Assunto: “Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

Utilidade Pública a Associação de Moradores do 

Bairro Aviso – AMBAV, município de Linhares.” 

. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

declarada de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro Aviso – AMBAV, 

Município de Linhares. 

 

A Procuradora designada emitiu parecer pela Constitucionalidade, Juridicidade, 

Legalidade e Boa Técnica Legislativa do Projeto de Lei nº 597/2019 (fls. 56 a 64 dos 

autos eletrônicos). Entretanto, em relação à legalidade, se verifica inconstância na 

análise jurídica apresentada, pois o projeto deve atender aos requisitos estabelecidos 

no art. 4º da Lei Estadual nº 10.976/2019; in verbis: 

 
 

“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 
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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. 
 
§ 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.” 

 

(NEGRITO E GRIFO DE NOSSA AUTORIA) 

 
Outrossim, no que concerne ao Projeto de Lei nº 597/2019, verifica-se inconsistência 

no que tange ao atendimento dos requisitos legais (4º, da Lei nº 10.976/2019), 

conforme as seguintes especificações: 

 

I – Os serviços da Entidade não são prestados de forma 

desinteressada e gratuita. O Estatuto da Entidade (fls. 14 a 28 dos autos 

eletrônicos) prevê que existem diversos associados (Contribuinte, 

Proprietário Residente e Usuário) que são obrigados a contribuírem com a 

Associação por meio de pagamento de mensalidades e/ou taxas (art. 3º, I, 

II e IV, do Estatuto). Para ter direito aos serviços da Entidade (art. 5º, I e 

II, do Estatuto), o Associado tem que cumprir o “dever” de pagar as 

contribuições (art. 6º, III, combinado com o art. 8º, III, parágrafo único, VI, 

“b”, do Estatuto); inclusive, a Associado será apenado com a sua exclusão 

da Associação se deixar de pagar três mensalidades e só poderá retornar 

mediante o pagamento da dívida (art. 8º, III, parágrafo único, “e”, V e VI, 

do Estatuto). Por fim, o próprio Estatuto prevê como seu patrimônio as 

contribuições obrigatórias de seus Associados (art. 9º, II, do Estatuto). Em 

suma: é necessário que o Estatuto da Entidade seja alterado para 

retirar todas as cláusulas que instituem obrigações/deveres de 
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pagamentos de contribuições e/ou taxas de seus Associados, bem 

como, que os serviços prestados não sejam restringidos pela falta 

destes pagamentos.   

 

II – A Declaração do presidente da Entidade (fl. 30 dos autos eletrônicos) 

somente atesta que a Entidade “(...) não distribui qualquer parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu 

resultado”. Mas, diferentemente de distribuição de parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas, in casu, a ordem legal refere-se a 

pagamento de salário ou de outra forma de remuneração a título de 

serviço prestado – e isto não se confunde com a hipótese de “distribuição 

de patrimônio ou renda” na medida em que tal distribuição não enseja 

contraprestação de atividade ou função prestada. Outrossim, o inciso III, 

do art. 4º da Lei Estadual nº 10.976/2019, exige que esta Declaração 

informe: (1º) que os diretores não são remunerados e (2º) que a 

instituição presta serviços de relevante interesse público. Estas 

informações não estão presentes na Declaração do presidente da 

Entidade (fl. 30 dos autos eletrônicos). 

 

DILIGÊNCIA 

Por conseguinte opino que seja devolvido ao seu autor e, assim, baixado em diligência 

o presente projeto de lei, para fins de que sejam cumpridas todas as exigências acima 

indicadas e constantes no art. 4º da Lei nº 10.976/2019. 

 
Vitória (ES), 15 de agosto de 2019 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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