
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  I)A  LIBERDADE

SECRHTARIA  DE  ASSUNTOS JURf DICOS

Referente: PLL n° 008/2022  -  Projeto de  Lei do  Legislativo.

Autoria do projeto: Vereador Dudi.

Assunto do projeto:  Declara de utilidade pdblica a Associa€ao de  Basquetebol de Jacarei-ABJ.

PARECER N° 21.1/2022/SAJ/METL

Ementa:     Proj.eto     de     Lei     Municipal.     Declara     de

utilidade   pdblica   a   Associa€ao   de   Basquetebol   de

Jacarei-        ABJ.        Lei        Municipal        n°         1.887/78.

Cumprimento  requisitos  legais.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de   Projeto  de   Lei,   de  autoria  do  Vereador  Dudi,

visando   a   declaracao   de   utilidade   pdblica   para   a   Associacao   de   Basquetebol   de

Jacarei-ABJ.

2.        Na     Justificativa     apresentada     6     mencionado     que     `'A

Associa€ao   de   Basquetebol   de   Jacarei,   ao   longo   de   sua   existencia   tern   prestado

relevantes  servi€os  ao  esporte  em   nossa   cidade,   merecendo  o   reconhecimento   da

comunidade"  (fl.  03).

3.        E o breve relat6rio.  Passamos a analise e  manifesta€ao.

11.       DAFUNDAMENTACAO

1.        Primeiramente,   cabe   salientar   que   a   mat6ria   ora   tratada
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Art.  30. Compete  aos  Municipios:

I -legislar sobre assuntos de interesse local

2.        Em ambito  Municipal  os  requisitos estao  previstos  no  artigo

1°i  da   Lei   1.887   de   1978,   que   ``Disp6e  sobre   declaracao   de   utilidade   pdblica   e   da

outras providencias. "

3.        Desta  feita,  pretendendo  atender  aos  requisitos  para  que

seja  concedida  a  declara€5o  de  utilidade  pdbljca,  foi  apresentada  a  documenta¢ao

para sua devida comprova€ao (fls. 04/37).

4.        0  comprovante  do  cadastro  Nacional  de  pessoa Juridica  (fl.

10),  demonstra  a   inscri€ao  da  Associa€5o,  sob  o  n°.11.984.231/0001-10,  bern  como

sua sede no  Municipio de Jacarei.

1  Art.1°  Poderao  ser  declaradas  de  utilidade  pdblica,  par  lei  municipal,  as  sociedades  civis,  associac6es,  funda¢6es

que comprovem  satisfazer,  cumulativamente,  os seguintes requisitos, em cada caso:
I -ser pessoa juridica  de direito privado, constituida  no pais;

11  -  servir  desinteressadamente  a  coletividade,  promovendo  ou  realizando  atividades  de  ensino  ou  de  pesquisas
cientificas,.  de  cultura,  inclusive  artisticas;  esportivas,  filantr6picas  ou  assistenciais  de  carater  beneficente,  caritativo

ou  religioso,.  ou  ainda  atividades  de  assistencia  m6dica  ou  social.

Ill -estar em funcionamento  regular e ininterrupto  ha  mais de  1  (urn) ano, desenvolvendo,  nesse perfodci, atividades

previstas no  item anterior;
IV   -   nao   remunerar,   por  qualquer  forma,   direta  ou   indiretamente,   os  que  exengam   cargos  em   seus  6rgaos  de
administra¢ao;  e

V  -  nao  distribuir  qualquer  parcela  de  seu  patrim6nio  ou  de  suas  rendas,  a  titulo  de  lucro  ou  participa¢ao  no  seu

resultado.

VI  -  em  se  tratando  de  entidade  ou  organiza€ao  de  assistencia  social  ou  entidade  que  promova  gratuitamente

assist6ncia   educational   ou   de   satide,   a   mesma   dever6   estar   previamente   inscrita   no   Conselho   Municipal   de
Assistancia  Social,  conforme  disposto  no  artigo  90  da  Lei  Federal  n°  8.742,  de  7  de  dezembro  de  1993,  que  disp6e

sobre a organiza¢5o da Assistencia  Social  e da  outras providencias, ou  no  conselho de seu  segmento  de atua€5o.

§   10  requisito  fixado  no  item  11  dever5  ser  atendido  por  disposi¢5o  expressa  do  estatuto  ou  ato  constitutivo  da

entidade.

§ 20 os  requisitos fixados nos itens IV e V dever2io ser atendidos numa das formas seguintes:

a) disposi¢6es expressas do estatuto;

b) ato  constitutivo  da  entidade;  e
c) declara¢ao,  por escrito,  expedida  par todos os  membros da  Diretoria  da  entidade.
§  3°  dever2i  constar  da  propositura,  para  declara€ao  de  utllidade  pdblica,  urn  relat6rio  cir

assinado  por todos os seus administradores,  demonstrando  satisfazer os requisitos canst
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5.        0   Estatuto   da   Associa€ao   em   quest5o,   foi   devidamente

apresentado (fls. 04/09).

6.        Com  rela€ao  ao  disposto  no  inciso  Il  do  artigo  l°da  Lei  n°.

1.887/78,  entendemos  que  os artigos  1° e  3° do  Estatuto  Social  atendem  ao  requisito

(fl.  04).

7.        E   ainda,    de   acordo   com    o   artigo    lc'.    do    Estatuto   da

Associa€ao  de  Basquetebol  de Jacarei-ABJ  "6  uma  associacao  civil,  sem  fins  lucrativos

(...)"  (fl.  04).

8.        Ademais,  constou   Declara€ao  assinada   pelos  membros  da

diretoria  da  associacao,  o  atendimento  ao artigo  10 da  lei  que  disciplina  o assunto  (fls.

1 1 /12).

9.        Portanto,  todos  os  requisitos  da  Lei  Municipal  n°  1.887/78

foram devidamente preenchidos,  podendo entao, o projeto prosseguir.

Ill.      DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos a  manifesta€ao sobre o  m6rito  da  proposta, julgamos que  ela E§g apresenta

impedimento para tramita€ao no que tange a ausencia de documenta€ao,  motivo pelo

qual entendemos que o projeto egLa'apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A   propositura   devera   ser  submetida   as   Comiss6es   de   a)

Constitui€ao e Justica  e  b)  Educacao,  Cultura e  Esportes.
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4.        Este 6 o parecer, opinativo e naovinculante.

;11-         (,
MIRTA\EJE.inNET
CONSULTORJURID

Jacarei,  15 de fevereiro de 2022

MEN  LAZCANO
¢O-LEGISLATIVO

OAB/SP  N°.250.244

RE--.-.4

]mAGNERWADEu BAccARO iviAf iQ
-rtypro-DIRETORiu¢L

E=

Prapa dos  Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-901  Fone:  (012) 3955-2200
Sile '  w\`w.j acarei. sp, leg.br

Pagina 4 de 4


