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Oficio n° 477/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presjdente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presjdente,

Jacarei,  22 de outubro de 2019.

pRorocoLo gl  12~±9_

DRTA±3Jlo|I_3_   F.,€`.€j

cAMAha Mu!\tjit;{i;,di`L  DE

Encaminho    anexo,    Projeto    de    Lei    n°   28/2019,    para    apreciaeao    dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de   Lei   n°  28/2019  -Altera  a   Lei  Municipal  n°   1.887,  de  26  de

dezembro  de  1978,  que  disp6e  sobre  a  declaragao  de  utilidade  ptiblica,  e  da  outras

providencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente, a+ im
JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municfpio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone.  (12)  3955-9111  -Fax:  (12)  3961 -1092  -gabinete@iacarei  sp.gov  br



PROJETO  DE LEI  N° 28,  DE 22  DE OUTUBRO  DE 2019.

Altera a Lei Municipal n° 1.887, de 26 de dezembro de 1978, que

disp6e  sobre  a  declaragao  de   utilidade  ptlblica,   e  da  outras

providencias.

0   Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,   usando  das  atribuig6es  que  lhe  sao

conferidas por lei,  faz saber que a  Camara  Municipal aprovou  e ele sanciona  e promulga  a

seguinte  lei:

Art.10 Fica alterada a  Lei  n°  1.887,  de 26 de dezembro de  1978,  que passa a

vigorar com a seguinte reda?ao:

"Art.   10

I  -ser  pessoa juridica  de  direito  privado,  sem  fins  lucratjvos,  constituida  no

pals;

11  -servir  desinteressadamente  a  coletividade,  que  apresentem  entre  seus

objetivos sociais e comprovem atuar em pelo menos uma das areas abaixo indicadas:

a)           ensino;

b)          assistencial de carater beneficente ou caritativo;
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c)          assistencial  de  carater  religioso  que  se  dediquem   a   atividades  de

interesse   ptlblico  e  de  cunho  social,   desde   que   nao  destinadas   a  fins  exclusivamente

religiosos:

d)          assistencia medica ou social;

e)           seguran?a alimentar e nutricional;

f)            pfatica esportiva;

g)          cultura, defesa e conservagao do patrim6nio hist6rico e das aries;

h)           voluntariado e filantropia;

i)           defesa,  preservagao e conservagao do meio ambiente e de promoeao

do desenvolvimento sustentavel;

j)           desenvolvimento econ6mico e social e de combate a pobreza;

k)          etica,  paz,  cidadania,  direitos  humanos,  democracia  e  outros  valores

universais; e

I)            estudos   e    pesquisas   cientificas,    desenvolvjmento   de   tecnologias

alternativas, produgao e divulgagao de informag6es e conhecimentos tecnicos e cientificos.

(...)

§   4°   E   vedada   as   entidades   beneficiadas   desta   lei   a   participa?ao   em

campanhas de interesse politico-partidario ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

I."I

Art.   3°-A  As   entidades   que   forem   declaradas   de   utilidade   ptiblica   ficam

obrigadas a prestar colaboraeao ao Municipio no setor de sua especialidade, e a possibilitar

temporariamente o uso, pelo Municipio,  para fins sociais e medjante acordo, dos locais onde

tenham as suas atividades.

Art. 4° As entidades declaradas de utilidade pdblica,  salvo por motivo de fonga

maior  devidamente  comprovado,  a  criterio  da  autoridade  competente,  ficam  obrigadas  a

apresentar,  ate  o dia  30 de  abril  de  cada  ano,  a  Procuradoria  Geral  do  Municipio,  relat6rio

circunstanciado   dos  servigos  que   houverem   prestado   a   coletividade,   no   anto   anterior,
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Prefeitura de Jacarei
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devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no mesmo

perfodo,  desde que tenham sido subvencionadas ou auxiliadas."

Art. 2° Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Gabinete do Prefeito,  22 de outubro de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Far   (12) 3961-1092 -gabinete©acarei.sp.gov.b[ --,+-----.-.



MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise dessa Egfegia Casa Legislativa, o incluso

Projeto de Lei, que altera a Lei Municipal n° 1.887, de 26 de dezembro de 1978, para atualizar

as regras de concessao de declaraeao de utilidade ptiblica.

0 presente Projeto de Lei prop6e a ampliagao do rol das atividades que podem

ser desenvolvidas  pelas entidades  que  pretendam  obter a  declaragao  de  utilidade  publica

municipal.

A lei municipal que institui as regras da declaraeao de utilidade ptiblica data do

ano  de  1978,  de  modo que  seu  contetldo esta  desatualizado,  principalmente  no  que tange

ao leque de atividades atualmente  realizadas pelo terceiro setor.

Desde a aprovagao da  Lei n° 1.887/78, e not6rio o incremento da participagao

da sociedade civil,  tanto que em 2014 foi aprovado  urn novo regime juridico  para o terceiro

setor (Lei  13.Cil9,  de 31  de julho de 2014 -MROSC).  Contudo,  a  legislagao  municipal  nao

foi atualizada e a margem de atuaeao das entidades permaneceu  restrita.

Assim,   visando  a   prestigiar  a  atuagao  da   sociedade  civil   no  cotidiano  do

Municipio   e   atualizar   as   regras   relacionadas   a   declaragao   de   utilidade   pilblica,   foram

incluidas atividades como seguranga alimentar e  nutricional, voluntariado,  meio ambiente e

desenvolvimento  sustentavel,  desenvolvimento  econ6mico  e  social  e  combate  a  pobreza,

cidadania e direitos humanos, dentre outros.

Tambem como forma de se adequar a  legislagao federal foi  incluido ao art.  1 0

o   pafagrafo  40  a  fim  de   deixar  expressa   a   vedagao   imposta   as   entidades  quanto   a

participaeao em campanhas de interesse politico partidario ou eleitorais.

Alem  disso,  foi  incluido  o art.  3°-A,  que determina a colaboragao da  entidade

com o Municipio na area especifica em que ela atuar,  bern como estabelece a possibilidade
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Prefeitura de Jacarei
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da instituigao autorizar temporariamente o uso, pelo Municipio,  mediante acordo, do espago

onde realiza suas atividades.

A colaboragao da entidade na sua area de expertise e a autorizaeao tempofaria

de uso, e mediante acordo,  do espaap onde a entidade desenvolve suas atividades vao ao

encontro da fungao social da declaraeao de utilidade ptiblica.

Trata-se de uma forma de exercer efetivamente a  utilidade pllblica,  ao passo

em que o conhecimento acumulado da entidade e os espagos podem ser aproveitados pelos

munfcipes  para  realizaeao  de  oficinas,  palestras  e  outros  eventos  voltados  ao  interesse

pdblico.

Tais formas de colaboraeao visam a conectar as entidades de utilidade ptiblica

e  o  Municipio,  facilitando  e  incentivando  a  interaeao  entre  a Administragao  e  a  sociedade

civil,  seguindo  a  tendencia  mundial  de  aproximar  a  populagao  dos  assuntos  de  interesse

social.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei   possui   s6lido  escopo   legal,

conforme disp6em  o inciso  I  do art.  30 da Constituigao  Federal,  art.  60 e art. 61,  inciso I,  da

Lei  n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcangar plenamente

os seus objetivos, o Projeto de Lei e encaminhado para apreciaeao e aprovaeao dessa Casa

Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  22 de outubro de 2019.

c=3z7-r=`        ..RA
S JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centl.o - Jacarei-SP
Telefone:  ( I 2) 3955-9111  -Fax:  (I 2) 3961 -1092  -gabinete@jacarei.sp,gov br



23/10/2019 Lei  1887/1978

LEI  N0  1.887,  DE  26  DE  DEZEMBR0  DE  1978.

Disp6e sabre declaragao de utilidade plll.lica e d6 outras providencias.

DOUTOR   FtuY   BRASILIENSE   DE   SIQUEIRA   I:ILHO,   PFLESIDENTE   DA   CAM
JACAREi,  usando  das  atribui55es  que  lhe  sao  conferidas  por  Lei,  em  especial  o  §  5°  do  art.  30  do  Decreto-Lei  Complementar  n°  9,
1.969,  sanciona  e  promulga  a  segulnte  Lei:

Art.   1°  Poder5o  ser  declaradas  de  utilidade  pilbllca,   par  lei   municlpal,   as  sociedades  civls,   associac6es,
fundac5es  que  comprovem  satisfazer,  oumulativamente,  os  seguintes  requisitos,  em  cada  caso:

I  -ser pessoa  juridica  de  direito  privado,  constltuida  no  pals;

I    =.ir !=t_-=±_-±  ±  ±.1±::,  ;rvrr:=.==::  ::  =i!==±  #...±:=  ::  =±=  :
==.-i='±=±L.-J====-I-=!,==±=-'--rr.==J===!;

11   -  servir  desinteressadamente  a  caletjvldade,  prc>movendo  ou  realizando  atividades  de  ensino  ou  de
pesc|uisas  cientiflcas;   de  culture,   inclusive  artlsticas;   esportivas,  filantr6plcas  ou  assisterlciais  de  car6ter  beneficence,   carltatlvo  ou  religloso;   ou   alnda
atlvidades  de assistencia  m6dica  ou 5ocjal,  {B±Qa!sao clada  pela  l.el  r`CI.  5547120±L)

Ill   -   estar   em   funcionameiito   regular   e   inintermupto   h5   mais   de   1    (urn)   ano,   desenvolvendo,   nesse
pperfodo,  atividades  previstas  no  item  anterror,

1\/  -n5o  remunerar,  por  qualquer  forma,  direta  ou  indiretamente,  Ds  que exergam  cargos  em  seus  6rg5os
cLe administragiv;  e

V  -  nao  distribuir  queh]uer  parcela  de  seu  patrim6nio  ou  de  suas  rendas,  a  titulo  de  lucro  ou  particjpa¢5o
in)  seu  resultada.

VI   -   em   se   tratando   de   entidade   ou   organlza€ao   de   assistencla   social   ou   entidade   que   promova
gratuitamerite  asslstencta  educaciorial  ou  cle  sadde,   a  mesma  dever6  estar  previamerite  inscrita  no  Conselho  Municlpal  de  Assistencia  Soclal,  conforme
dlsposto  no  artlgo  9D  da  Lel  Federal  ncl  8,742,  de  7  de  dezembro  de  1993,  qLle dlspi5e sabre a organiza€fio da  Assistencia  Social a d5 outras providenclas,  ou
no conselho de seu segmento de atua€ao.

Inciso  alterado  pela  Let  no    5523/2010
Inci5o  alterado  pela  Lei  no.  4669/2003
Inciso  inclurdo  pela  Lei  no.  446B/2ool

S   1°   rec|ulsito   filxado   nc)   item   11   devera   ser   atendido   par   cllsposiEao   exF)ressa   dD   estatutc)   c)u   ato
constitutlvo da entldade.

£a[igr,afo alterado  pela  Let  no.  2274/1985

a 20 os requisitos fixados nos itens IV e V dever5o ser atendidos numa das formas seguinl:es:

a )  dlsposigiv5es  expressras do estatuto;
b)  ate coristltLltivo  da entldade;  e
c)  declaragao,  por escrito,  expedida por todos os membros da Diretoria cla entidade.
£a[£grafo  incluido  pela  Lei  no.  2274/1985

S 3° dever5  constar  da  propositura,  para  declarag5o  de  utilidade  pdblica,  urn  relat6rio  circunstanclado  da
entidade,  assinado  par todos  os seus  administradores,  denion5trando  satisfaze  o5  requisites  constantes  deste  artlgo.

Ea[§grafo  renumerado  pela  I ei  no.  2274/I g85

Art.  2°  N5o  ser5o  declaradas  de  utilidade  p\1blica  entidades  que  atendam   exclusivamente  a   seus  s6cio5
rrespectivosdependentes.

Art.   3.   A   entidade   declarada    de   utilidade   p`1blica,    no   ambito    munieipel,    ria   forma   desta    lei,   terii5
assegurados  os  seguintes  direitos.

I  -men¢ao  co  titulo  concedido;

11  -prioridade  no  recebirnento  cle  auxrlto  ou  5ubvensao  municipal;

Ill   -  colabora55o  com   o  Munierpio,  como  drgfo  de  consulta  e  accinselhamento,   no  estudo  e  solue5o  dos
problemas  de  lnteresse  da  Popula¢io  local.

Art.   4a   As   entidades   declaradas   de   utilidade   p\1blica,   sal\/o   par   moti\/o   de   for¢a   maior   devldamente
comprovado,  a  critcho  da  autoridade  competente,  ficam  obrigadas  a  apresentar,  ate  o  dia  3o  de  abnl  de  cada  ano,  ao  Departamento  Juridico  do  Executivo
MLmidpel,   relat6rio  circunstanciado  dos  servigos  que  houverem  prestado  a  coletivldade,  ne  ano  anterior,  devidamente  acompanhado  do  demonstrativo  da
receita  e  da  despesa  realizada  Ilo  me5rno  perfodo,  desde  que  tenham  sido  5Libvenclorradas  OLJ  auxiliadas.

Art.  5°  Serii  cassada  a  declara¢5o  de  utiljdade  p\1bhca  no  caso  de  n5o  cumprlmento  do  artigo  anterior  ou
de  quelquer  exig€ncia  prevista  nesta  let  ou,  alncla,  per desvirtuamento  das finalldades  da  entidade,  cuja  apurae5o  se  fara  par sindicancia  edministrativa.

Art.  6°  A  entidade  declarada   de  utilidade  pilblica  ficar5  sujeita   a   fiscaliza€6o  do  EXEcutlvo  Muriidpal,  a
partir  do  instante  em  que  pleiteie  ou  receba  auxrlio  oii  sut)veng5o.

Art.  7°  0  Departamento  de  Flnan¢as  do  Executivo  Munidpal  mantera  registro  das  entidedes  declarada5  de
utitidade  publica,  da  qual  constar5o:

I  -none  da  entidede  e  a  indicacao  de  Lei  Municipal  que  a  tenha  contemplado  com  a  declaracao;

11  -a  natureza juridica  da  entldade  e  o  tipo  de  ativldades  a  Qile  se  dedica;  e

Ill  -os  relat6rios  e  demonstrati\ros  previstos  no  artngo  4a,  desta  lei.

Art.   8°  As   entidades  jii   declaradas   de   utiHdade   p\1blica   n5o   se   aplicam   as   disposi¢6es   desta   lel,   com
exceg5o  das  beneficiadas  por subvencao  ou  au>tflio  do  Municfpio,  que,  dever5o se  adaptar 5s  exig€ncias fixades  no  prazo  de  12  (doze)  meses.

Art.  9.  Esta  lei   dever5  ser  regLilementada  por  decreto  do  Executivo,   no  prazo  de  60  (sessenta)  dias  da
data  de  sua  publicac5o,  partioularmente  quanto  ds  provid€nclas  previstas  no  artigo  5°,  de\/endo  ser cometlda  a  urn  Departamento  do  Executivo  Municipal  a
responsabilidade das  medidas  nele  prescritas.

§    1°   a   sindicancia    a   que   se   refere   o   artigo    5°,   devefa    ser   instaurada    por   inidativa   do   pr6prio
Departamento  respons5vel  ou  mediante  provocas5o  de  qualquer  cidad5o.

§  2°  das  conclus5es  da  sindicancia,  sera  comunicada  a  Camara  Munieipal,  para  o  procedimento  prevlsto
no  precitado  dispositlvo  legal.
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23/10/2019

[6pla  clesta  lei.

Lei  1887/1978

Art.  10  A  Camara  Municipal  encaminhafa,  a  todas  as  entidades  ].a  declaradas  de  utllidade  pdblica,  uma

AI1:.11  Esta  lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicacao,  revogadas  as  disposiE6es  em

C8mara  Municipal  de  ]acarer,  26  de  dezembro  de  1978.

DR.  RUY  BIIASILIENSE  DE  SIQUEIRA FILHO
PRESIDEMTE

Publicada  no  Livro  no.   12,  fls.   159.

Este  texto  nao  substitui  o  onginal  publicado  e  arciuivado  na  Prefeitura  Mumcipal  de  Jacarei.
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