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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 68/2020  

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 

janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural 

Apascentar, localizada no Município de Vila Velha/ES. 

 

DESPACHO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 68/2020, de autoria do Exmo. Deputado 

Euclério Sampaio, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 

janeiro de 2019, com o objetivo de declarar a utilidade pública da Associação 

Beneficente e Cultural Apascentar, localizada no Município de Vila Velha /ES. 

Compulsando os autos, constata-se que a pretensa agraciada não 

cumpre o requisito previsto no art. 4º, incisos II, III e IV, 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: 

(...) 

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; 
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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.  

(original sem destaque) 

 

Solicito, assim, pedido de diligência a fim de que o autor do projeto possa 

carrear aos autos os documentos elencados nos dispositivos supramencionados.  

Após, retornem os autos para a emissão de parecer. 

Vitória, 12 de fevereiro de 2020. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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