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                                                      MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
                                                                     Poder Executivo 

 

 

 

LEI Nº 133-GP    de 02 de julho de 2010. 
  

  

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTA-

ÇÃO PARA CONCESSÃO DE UTILI-

DADE PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
  

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, no 

pleno uso das suas atribuições legais aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Esta Lei tem por finalidade regulamentar a concessão de Utilidade 

Pública Municipal a entidades filantrópicas, associações comunitárias, de morado-

res, instituições religiosas, educativas, sindicais, clubes de serviços e outras congê-

neres. 

  

Art. 2º São requisitos indispensáveis para a concessão de Utilidade Pública 

Municipal: 

I - que a entidade seja constituída no Município de Santa Bárbara do Pará; 

II - que tenha personalidade jurídica; 

III - que seja de caráter assistencial, sem fins lucrativos e que possua previ-

são de dissolução com a destinação dos bens a entidades congêneres; 

IV - que esteja em efetivo e contínuo funcionamento nos dois (02) anos 

imediatamente anteriores ao da concessão, com exata observância dos princípios 

estatutários; 

V - que não remunere, por qualquer forma, os cargos da diretoria, e que não 

distribua lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associa-

dos, sob nenhuma forma ou pretexto; 

VI - que comprovadamente, promova a educação artística, cultural e/ou 

desportiva e filantrópica, estas duas últimas de caráter geral ou indiscriminado; e, 

VII - que a sua Diretoria seja constituída, em no mínimo, de 50% de mora-

dores de Santa Bárbara do Pará, devidamente comprovadas através de comprovante 

de residência.  

  

Art. 3º  São documentos necessários que devem acompanhar o processo de 

concessão de Utilidade Pública Municipal: 
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I - certidão de registro civil das pessoas jurídicas onde a entidade está regis-

trada; 

II - exemplar do órgão oficial do Município ou imprensa local onde foi pu-

blicado o Estatuto; 

III - certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal; 

IV - ata da eleição e posse da atual diretoria, registrada; 

V - declaração de que os cargos de direção não são remunerados; 

VI - relação dos bens patrimoniais e respectivos valores; 

VII - atestado de autoridade municipal sobre o funcionamento e os serviços 

prestados pela entidade; 

VIII - certidão de registro junto a Comissão Municipal de Assistência Soci-

al – COMAS; e, 

IX - relatório circunstanciado das atividades nos 12 (doze) meses imedia-

tamente anteriores à formulação do pedido, discriminando em número os serviços 

prestados, gratuitamente ou não, para caracterizar a filantropia ou verificar os fins e 

a natureza predominante da entidade; 

X – CNPJ – cópia atualizada; 

XI – cópia do RG e CPF do Presidente, Vice-presidente e Tesoureiro; 

 

Parágrafo único. Quando da emissão de certidão de funcionamento pela  

Autoridade Municipal, exigido no inciso VIII, esta deverá ser acompanhada da 

apresentação da publicação disposta no art. 4º desta Lei. 

  

Art. 4º A entidade que for concedida Utilidade Pública Municipal fica 

obrigada a publicar anualmente a demonstração de receita e da despesa realizada do 

exercício anterior, assinada por contador devidamente habilitado e registrado. 

  

Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei, impede o reconhecimen-

to da concessão de Utilidade Pública Municipal. 

 

Parágrafo único. Ficam mantidas as concessões de Utilidade Pública Mu-

nicipal às entidades beneficiadas até a entrada em vigência da presente Lei. 

  

Art. 6º.  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua pu-

blicação. 

  

 Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, 02 de julho de 

2010. 

  

 

  

CIRO SOUZA GÓES 
Prefeito Municipal 
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