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SUBSTITUTIVO A
PROJETO DE LEÍ

Nº 004/2021

EMENTA:

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 12.669, DE

30 DE SETEMBRO DE 2011 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. A Lei Municipal nº 12.669, de 30 de setembro de 2011 passa a vigência com as
seguintes alterações em sua redação:

Artigo 1º. O Executivo Municipal por meio de suas Secretarias Municipais

pertinentes, autorizará a publicação, gratuitamente, no Diário Oficial

Eletrônico do Município, seção Ineditoriais, de Editais e de Balanços Anuais

de Exercício de Entidades sem fins econômicose lucrativos do Município.

8 1º. As entidades a que se refere o “capu?” deste artigo são aquelas na área
de educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, segurança alimentar e
nutricional, habitação, associação de bairro e moradores ou de assistência
social que estejam cadastradas e certificadas pelo respectivo Conselho
Municipal de Política Pública vinculado à Secretaria correspondente ou a
Secretaria Municipal ou ao Gabinete do Prefeito Municipal, em função de sua
atuação e finalidade estatutária pertinente.

Artigo 2º. Os recursos para execução da presente lei, caso venham existir,

correrão por conta de dotação referente a publicações no Diário Oficial do

Município, consignadas no orçamento anual Municipal à conta das
respectivas Secretarias Municipais, suplementadas se necessário, sendo as
publicações em questão, isentas de cobrança pela CODERP, consoante o
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que dispõe o artigo 2º da Lei Municipal nº. 1.482, de 20 de novembro de
1964.

Artigo 3º. 205º... omissis ........iriso
Artigo 2º. Revoga-se o $ 2º, do artigo 1º, da Lei Municipal nº, 12.669, de 30 de setembro
de 2011.

Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 10 de fevereiro de 2.A/YLs)bievo cd afoPEÃO
Matheus Moreno de Almeida

Vereador

JUSTIFICATIVA EM ANEXO
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ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

No ano 2.000, da lavra do então Vereador José Carlos Porto, o Município

promulgou a Lei Municipal nº 8.680, de 03 de janeiro de 2.000, que abriu a possibilidade de
Entidades sociais sem fins econômicos e lucrativos, publicizarem seus balanços no Diário

Oficial do Município, atendendo a exigências normativas do Conselho Federal e Regional
de Contabilidade, mas especificamente para Instituições que tinham atuação
socioassistenciais.

No ano de 2011, o Executivo Municipal tomou a iniciativa de ampliar esta
importante ação social, a entidades que não tem fins econômicos e lucrativos, de atuação
filantrópica e voluntária, portanto, e que não conseguem suportar custos desta publicação

na imprensa regular de mercado, pensados, normalmente para publicações de empresas
que são organizações com fins econômicose lucrativos.

E assim vem ocorrendo desde então, pelas diversas Secretarias da área social

para com as Entidades, até que algumas, unilateralmente, passaram a negar o direito

permitido em lei, sob a vã alegação de que com a edição da Lei federal 13.019, de 2014 e
alterações posteriores, que trata das parcerias em regime de mutua cooperação em
interesse público e reciproco, a publicação de Balanços das Entidades deixou de ser uma
obrigatoriedade, o que é total equivoco, pois a publicização tem outras origens e aquela lei

em momento nenhum revoga ou dispensa tal publicação.

Hoje, a questão é ainda mais tranquila, pois a publicação do Diário Oficial do

Município é eletrônica e não mais fisica em papel, de acesso universalizado e imprimindo-

o aqueles, cidadãos ou organizações que tenham interesse em algo que suas edições
veiculam, não tendo que se falar em custos materiais que anteriormente existiam.

A CODERP é empresa de economia mista sob controle municipal e integrante
da Administração Municipal indireta, responsável pela organização, administração,

editoração e publicação do Diário Oficial Municipal, nos termos da alinea “e”, do artigo 2º.,

da Lei Municipal nº 2.591, de 1972, com caráter também social, além do comercial e
industrial, conforme consta do “capu? da legislação retro citada, e que,aliás, justifica a sua
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completa isenção de impostos municipais prevista no artigo 8º, também da mesma lei;

porém, importante registrar que a Imprensa Oficial do Município, é de propriedade e controle

da Administração Municipal direta, nos termos da Lei Municipal nº. 1.482, de 1964, hoje

operado, ao que consta, por meio da Coordenadoria de Comunicação do Gabinete do

Prefeito, e cabe àquela empresa, também, ações de consciência e responsabilidade social

corporativa, como está em conjunto com o Município, seu controlador.

Face a tudo o exposto retro, estamos propondo pelo presente Projeto de Lei,

atualização e reorganização da legislação, para ficar mais explícitos os seus limites e o seu
alcance, assegurando as Entidades devidas o direito.

Hoje os Conselhos de Políticas Públicas ligados a cada Secretaria, são

responsáveis pelo registro ou inscrição das Instituições e seus Programas de Ação

privados, na respectiva Politica Pública, e por obvio estas necessariamente são previstas
estatutariamente nas entidades.

Por conta de uma correção de redação e digitação, apresenta-se o presente
substitutivo.

Posto isto, esperamos o apoio e a concordância com aprovação desta Edilidade

a proposta ora apresentada.

Sala das sessões, 10 de fevereiro de 2.021.
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Vereador

EXPEDIENTE:

ATO Nº. OF. Nº DATA t / FUNCIONÁRIO: &


