
Estado do Espírito Santo 
Assembléia Legislativa

PROJETO DE LEI Nº 226/2010

Declara de utilidade pública o 002-ES Grupo Escoteiro Loren Reno no Estado do
Espírito Santo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  002-ES  Grupo  Escoteiro  Loren
Reno no município de Cariacica neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 16 de Agosto de 2010.

Deputado MARCELO SANTOS

JUSTIFICATIVA

O 002-ES GRUPO ESCOTEIRO LOREN RENO, sediado à Rua Pio XII, nº 13,



Campo  Grande,  Cariacica  –  ES,  CEP:  29146-290,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n.º
07.744.937/0001-10,  reconhecido  de  Utilidade  Publica  Municipal  (Lei  2438/1992),
entidade  de  direito  privado  e  sem fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,
ambiental, beneficente e filantrópico. 
 

O 002-ES GRUPO DE ESCOTEIRO LOREN RENO, tem como seus objetivos
desenvolver o escoteirismo em sua localidade, sob a supervisão dos órgãos do nível
nacional  e  regional,  representando  os  membros  do  grupo  escoteiros  junto  aos
poderes públicos, setores da atividade municipal e o movimento escoteiro regional e
nacional, propiciar a educação não-formal em sua localidade, valorizando o equilíbrio
ambiental  e  o  desenvolvimento  do  propósito  do  escoteirismo  “Princípios,
Organização e Regras.”.
 

Além  de  estimular  o  acesso  da  comunidade  por  meio  de  representação  de
associações,  como  meio  de  motivar  a  participação  das  classes  populares  nos
trâmites  do  Legislativo  Municipal  no  que  se  refere  às  discussões  de  Projetos  de
interesse local. 

Cabe ao Poder Público incentivar todas as iniciativas que buscam a integração
da  sociedade,  a  valorização  da  cultura,  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  cidadãos.  E  a  Declaração  de  Utilidade  Pública
possibilitará  ao  002-ES  GRUPO DE  ESCOTEIRO  LOREN  RENO  receber  recursos
destinados a essa finalidade.

A Lei Estadual nº 3.979, de 30 de novembro de 1987, dispõe no seu art. 1º os
requisitos necessários para uma associação ser declarada de utilidade publica:

 
Art. 1º - 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 – através 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  –  através
de  documento  expedido  pelo  Juiz  de  Direito  da  Comarca
onde a organização funciona e cópia do estatuto;

III  –  Não  remuneração  dos  cargos  da  diretoria  da
organização e da não distribuição de lucros, bonificações ou
vantagens  a  dirigentes,  mantedores  ou  associados,  sob
nenhuma forma ou pretexto – através do balanço anual.

Parágrafo  Único  –  O  serviço  desinteressado  e  gratuito  à
coletividade,  a  que  se  refere  o  inc.  II  deste  artigo,  será  o



prestado nas áreas educacional, cultural e artística, médica e
de  assistência  social  ou  qualquer  outra,  desde  que  de
natureza filantrópica em caráter geral e indiscriminado.  

IV - registro no Conselho Municipal de Assistência Social,
onde estiver atuando, ou no Conselho Estadual de
Assistência Social - CONEAS.”

      
A alteração introduzida pela Lei nº 7.822/2004, incluiu a exigência do registro

da entidade no Conselho Municipal  de Assistência Social,  onde estiver  atuando,  ou
no Conselho Estadual de Assistência Social – CONEAS.

Destacamos que o 002-ES GRUPO DE ESCOTEIRO LOREN RENO preenche
todos  os  requisitos  acima  elencados,  conforme  os  documentos  anexados  ao
presente.

Por  tudo  isso  é  que  conclamo  os  nobres  Deputados  aprovarem  a  presente
proposição.
 


