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)tLPROJETO DE LEI N.O t2019

REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL
No 5.417, DE 10.02.2010 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNGIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO IVIUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 10 Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Municipal n.o

5.417 , de 10 de fevereiro de 2010

I-Oartigo40;

ll -OartigoSo;
lll-Oartigo60,

lV - Alínea "c" do artigo 70;

V-OartigoSo.

Art.20 Esta Lei entra em vigornad icação

Gabin Prefeito Municipal,
, 09 de setembro de 2019

Leona o Paranhos,
P Municipal
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Vereadores(as),

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara tMunicipal

o anexo Projeto de Lei que "REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI IVIUNICIPAL No 5.417,

DE 10.02.2010 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O presente Projeto de Lei dispÕe sobre a revogação de dispositivos da

Lei [Municipal n.o 5.417, de 2010, que com o advento da Lei Federal no 13.019, de

2014, popularmente conhecida como lvlarco Regulatorio das OrganizaçÕes da

Sociedade Civil, foi alijada do ordenamento jurídico a necessidade da declaração de

utilidade pública, a fim de firmar parcerias com o Poder Publico, com ou sem

transferência de recursos financeiros, vide:
.Art. '1e Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público

e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação."

O citado diploma legal e uma lei nacional, logo de aplicação cogente
nas relaçÕes do tMunicípio de Cascavel com o denominado "terceiro setor". E, como
tal, estabeleceu que as Parcerias entre o Poder Público e as Organizações da
Sociedade Civil ocorrerão por meio do procedimento de Chamamento Público, vide:

"Art. 20, Xll - chamamento público: procedimento destinado a selecionar
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de
colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos;"

A norma em comento vem atender ao anseio da sociedade brasileira
por um procedimento que garanta a observância dos princípios da isonomia, da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo.

Dessa forma, não faz mais sentido exigir que as OrganizaçÕes da
Sociedade civil, declaradas de utilidade pública, apresentem, periodicame
extenso de documentos junto à Secretaria Municipal de Assistência Soci
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que, para firmar parcerias com o Poder Público, com ou sem transferência de

recursos financeiros, deverão participar de processo de chamamento público que

exigirá nova comprovação de habilitação jurídica, nos termos do art. 33 da Lei

Federal no 13.019, de 2014, além de prestação de contas da execução físico-

financeira do objeto pactuado, nos termos do art. 63 e seguintes do mesmo diploma

legal, e a aplicação de penalidades em caso de descumprimento.

Manter no ordenamento jurídico os dispositivos, que ora se propÕe

revogar, perpetua burocracia desnecessária e fragiliza a participação popular na

gestão pública. A proposta é manter a merecida homenagem de reconhecimento de

utilidade pública, apenas retirando os excessos burocráticos e harmonizando com a
legislação nacional.

Essa é Senhor Presidente, a razâo que justifica elaboração deste

Anteprojeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores [/embros da

Câmara Legislativa, renovando a Vossa Excelên meus protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Gabi Prefeito Municipal,
l, 09 de setembro de 20

Paranhos,
Municipal

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCtO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - PR.

P

Rua Paraná, 5000 - Caixa Postal l15 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07

I

I
\

l*Ê;]
ld-l



.09t09t20t9 Lei Ordinária 5417 2010 de Cascavel PR
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Versão consolidada, com alterações até o dia 09/l l/2018

LEt No 5417t2010

REGULAMENTA AS CONCESSOES DE TÍTULO DE

UTILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DÁ

OUTRAS PROUDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou, de autoria do llustre Vereador

Marcos Sotille Damaceno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A concessão de reconhecimento de utilidade pública às sociedades civis, associações

com atividade social, recreativa e esportiva, instituições filantrópicas, de pesquisas científicas e

fins culturais; e fundações constituídas no Município de cascavel poderão ser declaradas de

utilidade pública, em conformidade com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 2o A concessão de utilidade pública far-se-á através de lei, devendo a entidade

interessada, com a finalidade de instruir a respectiva proposição legislativa, fazer prova de que:

a) possui personalidade jurídica própria, comprovada pela Certidão de Registro de Pessoas

Jurídicas, fornecida pelo cartório em que se averbou o registro;

iç+

@i
b) estar em efetivo e contínuo funcionamento por, no mínimo 1(um) ano, que deverá ser
comprovado por meio de Certidão ou Atestado fornecido pelo respectivo órgão da
Administração Pública Municipal ou autoridade competente; (Redação dada pela Lei no

w/2014)
c) declaração dizendo que sua diretoria e conselho fiscal não são remunerados, por qualquer

forma, com previsão estatutária, e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a

dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

d)cópia do Estatuto Social, autenticada;

;
e) relação dos efetivos serviços prestados à coletividade, no ano anterior ao da formulação do
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pedido; (Redação dada pela Lei n'6381/2014)

;
f) ata da eleição da diretoria atual, registrada em cartório; (Redação dada pela Lei n" 6381/20'14)

g) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

t (SuPrimido Pela Lei no

6381/2014)
+ +seats

I

i) declaração do presidente da entidade atestando o recebimento ou não de verbas públicas

municipais e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação dada com a

devida prestação de contas; (Redação dada pela Lei n'6912/2018)

1) certidão negativa de dívidas tributárias municipais da entidade. (Redação acrescida pela Lei

n' 6912/20'18)

§ 1" A Certidão ou o Atestado exigidos na alínea "b" deste artigo, deverá ser anexado em

original. (Redação dada pela Lei n" 6381/2014)

§ 2' Não será concedido o Título de Utilidade Pública, caso o Presidente ou a Entidade possua

Certidão Positiva emitida por Cartório de Distribuidor. (Redação dada pela Lei n' 6381/20'14)

§ 3' Na falta de quaisquer dos documentos enumerados neste artigo, será concedido prazo

máximo de 30 (trinta) dias para que a entidade cumpra as exigências, a partir da notificação;
findo o prazo caso os documentos não sejam apresentados, o processo será arquivado
juntamente com o projeto de lei proposto.

+e
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§ 4" O preenchimento do requisito previsto na alínea "b" do presente artigo não será necessário
para a concessão de Título de Utilidade Pública às entidades classificadas como Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs e Centro de Valorização da Vida CW.
(Redação dada pela Lei n'6894/2018)

Art. 3o

Art. 4o

Denegado o pedido, não poderá ser renovado antes de decorridos dois anos, a contar
da data da publicação do despacho denegatório.

As entidades declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30

de março de cada ano, à Secretaria Municipal de Ação Social e/ou secretaria municipal
competente, relatório circunstanciado de todos os serviços prestados á coletividade no
exercício anterior, ainda que não subvencionadas pelo Poder Público.
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§ 1o Entende-se como secretaria competente, para fins de entrega do relatório, aquela cuja

atribuição e finalidade estatutária a entidade execute.

§ 2o Fica ainda a entidade, caso receba recursos públicos, obrigada a prestar contas até o dia
30 de março de cada ano, dos valores recebidos à Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento da Câmara Municipal, detalhando, através de planilha financeira, todos os gastos,

com a devida nota fiscal.

§ 3'A não prestação de contas, dentro do prazo previsto no caput e no § 10 deste artigo,
culminará com a revogação da declaração de utilidade, além das demais penalidades aplicadas
à espécie.

As entidades já detentoras de título de utilidade pública deverão, no prazo de trinta dias

A declaração de utilidade pública será feita mediante Lei Ordinária, requerida pela

O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua

\§

Lei, deverão, no prazo de sessenta dias, da publicação da Lei que as declarou, se inscrever na

Secretaria Municipal de Ação Social ou secretaria municipal competente, a fim de habilitar-se a
posteriores auxílios e subvenções pelo Podei Público Municipal.

Parágrafo Único. A simples inscrição não gera direito ao recebimento de recursos públicos,

haver autorizaçáo, por meio de lei ordinária do Poder Executivo, e previsão dos
na Lei Orçamentária Anual

Art. 6'

Art. 9o

Art. 10

4
da publicação desta Lei, se inscrever na Secretaria municipal de Ação Social, a fim de habilitar-
se a posteriores auxílios e subvenções concedidas pelo Poder Público Municipal.

Art, 7o Será cassada a declaração de utilidade pública, além das regras impostas pelo art. 4o

da presente Lei, da entidade que

a) se negar a prestar os serviços compreendidos em seus fins estatutários;
b) remunerar, de qualquer forma, os membros de sua diretoria e conselho fiscal, ou distribuir
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob qualquer
forma ou pretexto;

c) deixar de Íazer a inscrição na Secretaria Municipal de Ação Social, na forma estabelecida nos
artigos 5o e 6o da presente Lei.

Art. 8o A cassação da utilidade pública será feita em processo, instaurado "ex-offício", pela

Secretaria Municipal de Ação Social, ou mediante representação documentada, ou ainda
mediante Lei.

Parágrafo Único. O pedido de reconsideração do ato que cassar a declaração de utilidade
pública não terá efeito suspensivo.

entidade interessada, através de requerimento escrito ao Poder Executivo ou ao Poder
Legislativo, conforme modelo anexo a esta Lei, e assinado pó um dos integrantes da Diretoria
atual.
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publicação.

Art. 't'l Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, ficando revogadas as Leis

Municipais no 3.438 e 3.51 1, de 2002.

Gabinete do Prefeito Municipal

Cascavel, 10 de fevereiro de 2.010.

Edgar Bueno

Prefeito Municipal

Kennedy Machado
Secretário de Assuntos Jurídicos

Rosaldo João Chemin

Secretário de Assistência Social

PUBLICADO

Orgão Oficial Eletrônico No 77 - Em - 18/02/2010

Data de lnserção no Sisfema LeisMunicipais: 05/1 2/201 8

Nota; Este texto disponibilizado não substitul o original publicado em Diáio Oficial.
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