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Lei nº 2.738, DE 27 DE ABRIL DE 2011. 

“Dispõe sobre a declaração de utilidade 
pública e regulamenta a situação das 
entidades candidatas a esta declaração 
e dá também outras providencias” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS, No uso de suas atribuições 
legais, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A declaração de utilidade pública de qualquer entidade fica 
subordinado ao Poder Executivo local, com aprovação do Poder Legislativo, via Projeto de 
Lei, que deverá observar os seguintes requisitos básicos: 

 

a) -  Ser constituída no município; 
b) -  Ter personalidade jurídica; 
c)  - Que esteve em efetivo e contínuo funcionamento, nos 2 (dois) anos 

imediatamente anteriores, com a perfeita observância de seus 
estatutos e regimentos internos; 

d) – Que não sejam remunerados, por qualquer forma, os cargos de 
diretoria e que não se distribua lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores, colaboradores ou associados, sob nenhuma 
forma ou pretexto; 

e)  -  Que se comprove, mediante relatórios circunstanciados dos últimos 
2 (dois) anos de exercícios anteriores, que a entidade promove a 
educação ou exerça atividade de pesquisa científica, de cultura, 
atividades artísticas, filantrópicas de caráter geral ou indiscriminado, 
predominantemente; 

f) – Que seus dirigentes possuam antecedentes de moralidade e 
idoneidade comprovada; 

g) – Que se obrigue a publicar, anualmente, a demonstração de receitas e 
despesas realizadas no período imediatamente anterior, principalmente 
das verbas oriundas de subvenções públicas; 
 

§ 1º – A falta de qualquer documento ou exigência relacionada neste Artigo 
importará em prejuízo da entidade e o processo sofrerá arquivamento. 

§ 2º - Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior, o pedido de 
reconhecimento como entidade pública só poderá ser reformulado 1 (um ) ano após o 
despacho denegatório. 

                

                    Art. 2º - Será cassada a declaração de utilidade pública da entidade que: 

 

a) – Deixar de apresentar, durante 2 (dois) anos consecutivos, o relatório a 
que se refere o Artigo anterior, em seu item e; 

b) – Se negar a prestar o serviço compreendido em seus estatutos, salvo 
impossibilidade de força maior; 
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c) – Retribuir por qualquer forma os membros de sua diretoria, concedendo 
lucros, bonificações ou vantagens a seus dirigentes, mantenedores, 
colaboradores ou associados. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

 

Morrinhos, 27  de abril de 2011; 165º de Fundação e 128º de Emancipação. 
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