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                                             - ASSESSORIA JURÍDICA - 
 
PARECER Nº 8.648/AJ 
(ref.: utilidade pública) 
Proc. nº 11014/2019 
PL nº 329/2019 
Ver. Marcão da Academia 

 
 

“Declara de Utilidade Pública Municipal a 
Associação de Ensino Social 
Profissionalizante - EXPRO.” 

 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Marcão da 
Academia, que objetiva declarar de Utilidade Pública Municipal a Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - EXPRO. 
 
   Na justificação, item 1.3 dos autos, o autor destaca que a Expro – Ensino 
Social Profissionalizante “é uma organização sem fins lucrativos que atua na capacitação profissional 
para inclusão de jovens no mercado de trabalho”, e que a referida instituição foi constituída em 
1979, por iniciativa de unidades do Rotary Club, com o escopo de realizar a transformação 
social dos jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

 
   A matéria tratada na proposta, conforme se nota, constitui interesse local, 
uma vez que compete ao Município, com fulcro no art. 30, inciso I, da Constituição da 
Federal e nos artigos 21 e 26, inciso I, da Lei Orgânica do Município, a declaração de 
utilidade pública das instituições sem fins lucrativos que atuam em prol da população de seu 
território. 
     
 O assunto está disciplinado pela Lei Municipal nº 3268/1987 e suas 
alterações posteriores, que prescrevem os requisitos a serem preenchidos pelas entidades, 
conforme segue: 

Art. 1º As sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no País com o fim 
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade 
pública por lei municipal, desde que preencham os seguintes requisitos: 
 
I-Personalidade jurídica; 
 
II - Gratuidade do exercício dos cargos de seus órgãos diretivos e não distribuição, por 
qualquer forma ou meio, direto ou indireto, de lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados; 
 
III - Registro nos órgãos competentes, conforme sua natureza e desde que haja exigência de 
tal formalidade; 
 
IV - Exercício da atividade de ensino ou de pesquisas científicas, de cultura, inclusive 
artísticas, de entidades esportivas, filantrópicas ou assistenciais de caráter beneficente, 
caritativo ou religioso; (Redação dada pela Lei nº 6183/2002) 
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V-Idoneidade moral comprovada de seus diretores; 
 
VI - A comprovação da idoneidade da entidade deverá ser feita pelos seus livros de atas, 
atestado de autoridade competente e qualquer outro meio idôneo; 
 
 
VII - Efetivo e contínuo funcionamento há 01 (um) ano, pelo menos, dentro de suas 
finalidades, a ser comprovado mediante atestado fornecido pela secretaria municipal da área 
de atuação da entidade a ser titulada. (Redação dada pela Lei nº 4481/1993) 
 
VIII - apresentação de demonstrativo da receita obtida e despesa realizada no período 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 4391/1993) (g.n) 

 

   De tal sorte, para a regular tramitação e aprovação da presente propositura é 
necessário que sejam acostados nos autos do presente processo legislativo os documentos 
que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos na norma supracitada, o que não 
verificamos no presente caso.  

 
   A inciativa para dispor sobre o assunto, ressalte-se, é concorrente entre os 
membros do Poder Legislativo e do Chefe do Poder Executivo, consoante o disposto no art. 
24, § 1º, “4”, da Constituição do Estado de São Paulo. 
 
   Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se que a sigla da denominação da 
Associação de Ensino Social Profissionalizante, utilizada na ementa e no art. 1º, deverá ser 
revista ou corrigida. 
 
   Outrossim, sublinha-se o art. 2º da proposta deverá ser suprimido em razão 
de a declaração de utilidade pública, por meio de projeto de lei, não implicar em aumento de 
despesa pública. 
 
   Nestes termos, concluímos que a proposta em epígrafe somente estará em 
condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos Senhores Vereadores desta Câmara 
Municipal na hipótese de serem atendidos os requisitos constantes na Lei Municipal nº 
3268/87 e as observações para a adequação da técnica legislativa. 

 
   É o Parecer. 

 
   São José dos Campos, 20 de setembro de 2019.   
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 

 

Identificador: 370032003500350035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.

https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-dos-campos/lei-ordinaria/1993/448/4481/lei-ordinaria-n-4481-1993-exige-certidao-de-atendimento-dos-objetivos-estatutarios-para-a-declaracao-de-utilidade-publica
https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-dos-campos/lei-ordinaria/1993/439/4391/lei-ordinaria-n-4391-1993-altera-dispositivos-criados-pela-lei-n-4227-92

		2019-09-25T09:32:20-0300


		2019-09-25T09:47:38-0300


		2019-09-25T09:50:34-0300




