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PROJETO DE LEI Nº 157/2020 - DECLARA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL SENHOR DOS EXÉRCITOS DE RIBEIRÃO PRETO.

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre .

Vereador Alessandro Maraca, que declara de utilidade pública municipal
a Organização Não Governamental Senhor dos Exércitos de Ribeirão
Preto.

A respeito da iniciativa, a mesma encontra-se amparada
pelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como pelo artigo 116 do

regimento interno desta Casa de Leis.

Portanto, iniciativa regular.
Verifica-se inicialmente que a declaração de utilidade

pública, no âmbito municipal, está adstrita às normas fixadas pelas
Leis nº 5.715/90 e 6.216/92.

Examinando a documentação apresentada, constata-se que a
entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelos
diplomas legais citados, conforme passamos à expor.

O estatuto anexo aos autos, devidamente registrado no
Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de

Pessoa Jurídica da Comarca de Ribeirão Preto, comprova que a entidade
possui personalidade jurídica, atendendo ao disposto no inciso I do

artigo 1º da Lei nº5715/90.

o comprovante de inscrição e de situação cadastral,
juntamente com os relatórios de atividades demonstram que a entidade
está em efetivo e contínuo funcionamento nos últimos dois anos,
dentro de suas finalidades, atendendo ao disposto no inciso II do

artigo 1º da Lei nº6.216/92.
Os artigos 26, 29 e 35 do Estatuto da Organização Não

Governamental Senhor dos - Exércitos de Ribeirão Preto/SP, observam a
determinação do inciso II do artigo 1º da Lei nº5.715/1990, conforme
segue abaixo:

vart. 26 - A ONG não distribuirá qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas receitas a título de lucro ou participação dos
resultados sociais.”



“Art. 29 - À ONG não distribuirá, entre seus sócios,associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores,eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio.”
“Art. 35 — Não haverá a possibilidade de se instituirremuneração para os dirigentes entidade que atuem efetivamente nagestão executiva, sendo que a ONG não atende exclusivamente seussócios.”

Os relatórios de atividades anexos comprovam o exercíciode atividades são voltadas a apoiar e desenvolver ações para adefesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e domeio ambiente através das atividades de educação profissional,especial, cultural, social e ambiental, atendendo ao disposto noinciso IV do artigo 1º da Lei nº6.216/1992.
A declaração de idoneidade assinada pelo DeputadoFederal Baleia Rossi atende a exigência prevista no inciso V doartigo 1º da Lei nº5.715/1990.

Por fim, o balanço patrimonial publicado no jornal “ATRIBUNA”, datado de 31/07/2020 atende ao disposto no inciso VI doartigo 1º da Lei nº5.715/1990.
Quanto ao mérito, verifica-se que a entidade em questãopresta relevantes serviços à População, justificando a declaração deutilidade pública pretendida.
Merece, nestes termos, prosperar a presente propositura,visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão emconsonância com a exigência legal, constitucional, justiça e redação.
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER éFAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 91 de outubro de 2020.
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Presidente
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