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PARECER Nº A 7 G

PROJETO DE LEI Nº 199/20 - JEAN CORAUCI - DECLARA DE
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A OSCIP VIVA BEM RIBEIRÃO
VERDE.

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre
Vereador JEAN CORAUCI, dispondo sobre a declaração de utilidade pública
municipal à OSCIP VIVA BEM RIBEIRÃO VERDE.

O artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como o
artigo 116 do Regimento interno desta Casa de Leis, confere regularidade a
iniciativa da propositura.

Importante ressaltar que as Leis Municipais nº 5.715/90 e
6.216/92 trazem regramento específico a ser observado para a Declaração de
Utilidade Pública, comoé o caso em apreciação.

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

O estatuto anexo ao Projeto, encontra-se devidamente
registrado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Ribeirão Preto, o que 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, com
início das atividades em 08/06/2016, 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 quanto disposto pela
Lei nº6.216/92.

Ademais, na análise do Estatuto da OSCIP VIVA BEM
RIBEIRAO VERDE, observa-se a observância da determinação estabelecida
pelo artigo 1º da Lei nº5.715/1990, senão vejamos:

“Art. 2º— A OSCIP VIVA BEM RIBEIRÃO VERDE tem
por finalidade(s) o atendimento filantrópico a pessoas
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carentes, através da promoção gratuita de assistência à
saúde, à educação, cultura, lazer, cidadania e esporte, a
integração ao mercado de trabalho, promoção da cultura,
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico,
Preservação e Conservação do Meio Ambiente e
Promoção do Desenvolvimento Sustentável, observando-
se a forma complementar de participação das organizações
de que trata o artigo 3º da Lei 9.790/99, parágrafo único
do artigo 1º).

Parágrafo Único - A OSCIP VIVA BEM RIBEIRÃO
VERDE não distribui entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades. e os aplica integralmente
na consecução do seu objetivo social,”

“Art.9º - Os sócios não respondem, nem mesmo
subsidiariamente, pelos encargos da OSCIP VIVA BEM
RIBEIRÃO VERDE.

Parágrafo Primeiro - À instituição não remunera. sob
qualquer forma, os cargos de sou Conselho
Administrativo o do Conselho Fiscal, bem como as
atividades de seus sócios, cujas atuações são
inteiramente gratuitas.”

Os relatórios de atividades anexados comprovam
atividades voltadas as crianças e adolescentes, por meio de dedicação de
voluntários para a prática desportiva e culturais, bem como pessoas que estejam
precisando de apoios diversos, face ao acometimento de patologia de ordem
oncológica.

Foi apresentada declaração de idoneidade moral, com
citação individual dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal da
entidade, assinada pelo Deputado Federal Ricardo Silva, em observância a
exigência legal, atendendo ao quanto previsto pelo inciso V, do artigo 1º da Lei
nº 5.715/1990.
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O balanço patrimonial dos exercícios de 2018 e 2019
publicados, atendendo ao disposto no inciso VI do artigo 1º da Lei nº 5.715/1990.

Por todo exposto, após esta Comissão Permanente
proceder a análise documental anexada à propositura, nos termos da legislação
específica supra citada, bem assim, no âmbito de suas atribuições estabelecidas
no artigo 72 e seguintes do Regimento Interno (Resolução n. 174/2015),
verificando a matéria também sob o aspecto da constitucionalidade e legalidade,
conclui-se que o Projeto está adequado a LOM, não se verificando óbice na
iniciativa, e quanto às demais questões seu teor encontra-se dentro das normas
legais pertinentes.

Após análise e discussão da propositura, nos termos do
Regimento Interno e legislação específica aplicável ao caso em apreciação, opina
FAVORAVELMENTE ao encaminhamento da presente propositura ao Egrégio
Plenário para votação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2020.

ISAAC ANTUNES
Presidente

MARINHO SAMPAIO


