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"Altera a Lei nO 7.371, de 20 de agosto de 1971,
que dispõe sobre as normas para declaração
como de utilidade pública das entidades civis
constituídas no Estado."

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Os artigos 1°, 2°e 3° da Lei nO7.371, de 20 de agosto de 1971, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 1° ...

I - que adquiriram personalidade jurídica;

11- que estão em funcionamento há mais de um ano;

111
- que os cargos de sua direção não são remunerados;

IV - que seus diretores são pessoas idôneas.

Parágrafo único. O atestado do cumprimento das exigências previstas nos
incisos 11,111e IV do caput deste artigo poderá ser firmado pelo Presidente do
Conselho

Municipal de Assistência

Social, por Juiz de Direito, Promotor de

Justiça, Delegado de Polícia, Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado
Estadual, Vereador, ou por seus substitutos legais, do Município ou ã) comarca
em que a entidade for sediada.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr.
b. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mai1: franciscojunior@assembleia.go.gov.br

ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO DE GOIÁS

Art. 2° ...

Parágrafo único.

As entidades

detentoras

de utilidade

pública e que

formalizarem parceria que envolva ou não transferências voluntárias de recursos
financeiros

com a administração

pública em regime de mútua cooperação,

deverão atender as exigências do artigo 64 da Lei n° 18.025, de 22 de maio de
2013.

Art. 3° Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante representação
fundamentada,

a revogação do ato declaratório de utilidade pública da entidade

que:

91° - deixar

de preencher qualquer dos requisitos mencionados no art.

1° desta

Lei.

92° -

que tenha contra si, sentença condenatória transitada em julgado, proferida

por órgão judicial colegiado, em razão de improbidade administrativa, má gestão
de recursos públicos, ou prática de crimes contra a economia popular, a fé
pública e o patrimônio público.

93 ° -

a entidade cujo ato de declaração de utilidade pública tiver sido revogado

não poderá obter novo título no período de 2 (dois) anos contados da data da
revogação."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
2015.
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JUSTIFICATIVA

o aperfeiçoamento

das relações de parcerias entre o governo e as entidades do

terceiro setor, passam por uma maior fiscalização destas entidades e uma melhor análise por
parte do ente público dos critérios de qualificação das mesmas.
A democracia e a transparência

no país tem exigido dos órgãos e entidades a

adoção de modelos de gestão que explicitem as boas práticas e a eficiência no manejo dos
recursos públicos.
A lei estadual que concede o título de utilidade pública ás entidades, comporta
uma adequação

à atual

realidade

social,

econômica

e jurídica,

de modo a permitir

explicitamente a cassação do referido benefício às entidades que, após processo judicial, com
(

garantia da ampla defesa e do contraditório, tenha sido, em grau recursal, condenada por
práticas incompatíveis com os interesses públicos.
As entidades são chamadas à melhorar suas condutas e gestão de modo a
preservar a confiança da sociedade, por meio das parcerias com o Estado, na aplicação e
utilização de recursos públicos.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito da qua pela relevância e oportunidade da matéria,
conto com o apoio dos Nobres Colegas.
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10 Secretário

A ASSEMBLEIA

"Altera a Lei nO7.371, de 20 de agosto de 1971,
que dispõe sobre as normas para declaração
como de utilidade pública das entidades civis
constituídas no Estado."

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Os artigos 1°, 2°e 3° da Lei nO7.371, de 20 de agosto de 1971, passam a vigorar com
a seguinte redação:
~,

..•.

"Art. 1° ...
I - que adquiriram personalidade jurídica;

11 - que estão em funcionamento há mais de um ano;

111 - que os cargos de sua direção não são remunerados;

IV - que seus diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único. O atestado do cumprimento das exigências previstas nos
incisos li, 111 e IV do caput deste artigo poderá ser firmado pelo Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de Direito, Promotor de
Justiça, Delegado de Polícia, Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado
Estadual, Vereador, ou por seus substitutos legais, do Município ou
em que a entidade for sediada.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr.
b. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109/3135
www.franciscojr.com.br
p_tn~11. fr~n,....lt:~nilln-inTfíj)~c:~pmhlpi:::l

on

O{)V

hr

comarca

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GOIÁS

Art. 2° ...
Parágrafo único.

As entidades

detentoras

de utilidade

pública

e que

formalizarem parceria que envolva ou não transferências voluntárias de recursos
financeiros

com a administração

pública em regime de mútua cooperação,

deverão atender as exigências do artigo 64 da Lei n° 18.025, de 22 de maio de
2013.

Art. 3° Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer, mediante representação
fundamentada,

a revogação do ato declaratório de utilidade pública da entidade

que:

~1° - deixar de preencher qualquer dos requisitos mencionados no art. 10 desta
Lei.

~2° - que tenha contra si, sentença condenatória transitada em julgado, proferida
por órgão judicial colegiado, em razão de improbidade administrativa, má gestão
de recursos públicos, ou prática de crimes contra a economia popular, a fé
pública e o patrimônio público.

~3 o - a entidade cujo ato de declaração de utilidade pública tiver sido revogado
não poderá obter novo título no período de 2 (dois) anos contados da data da
revogação."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
2015.
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JUSTIFICATIVA

o aperfeiçoamento

das relações de parcerias entre o governo e as entidades do

terceiro setor, passam por uma maior fiscalização destas entidades e uma melhor análise por
parte do ente público dos critérios de qualificação das mesmas.
A democracia e a transparência

no país tem exigido dos órgãos e entidades a

adoção de modelos de gestão que explicitem as boas práticas e a eficiência no manejo dos
recursos públicos.
A lei estadual que concede o título de utilidade pública ás entidades, comporta
uma adequação

à atual

realidade

social,

econômica

e jurídica,

de modo a permitir

explicitamente a cassação do referido benefício às entidades que, após processo judicial, com

'1 garantia

da ampla defesa e do contraditório, tenha sido, em grau recursal, condenada por

práticas incompatíveis com os interesses públicos.
As entidades são chamadas à melhorar suas condutas e gestão de modo a
preservar a confiança da sociedade, por meio das parcerias com o Estado, na aplicação e
utilização de recursos públicos.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito da qua pela relevância e oportunidade da matéria,
conto com o apoio dos Nobres Colegas.
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PROCESSO n.O

2015002876

INTERESSADO

DEPUTADO FRANCISCO JR

ASSUNTO

RELATÓRIO

Trata o presente processo de projeto de lei, de iniciativa do ilustre
Deputado Francisco Jr., que pretende alterar a Lei nO.7.371, de 20 de agosto de 1971, que
dispõe sobre as normas para declaração

como de utilidade pública das entidades

civis

constituídas no Estado.

Segundo a justificativa a alteração visa a adequação da norma à atual
realidade social, econômica e jurídica, de modo a permitir a cassação do título de utilidade
pública daquelas

entidades

cujas praticas se mostrem

incompatíveis

com os interesses

públicos, não sem antes proporcionar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Verifica-se que as modificações

propostas ampliam os requisitos que

devem ser atendidos pelas entidades que almejam a qualificação, de modo a permitir a este
Poder uma análise mais percuciente das suas atividades e dos seus administradores.

Constata-se
compatível com o ordenamento
tramitação

nesta

Casa

em tela é relevante

que a propositura

jurídico vigente, inexistindo

Legislativa,

inclusive

vindo

ao

impedimentos
encontro

e plenamente

à sua regular

dos

princípios

da

transparência e da moralidade.

Por

outro

lado,

visando

o

aprimoramento

apresentamos à consideração desta Comissão o SUBSTITUTIVO

"SUBSTITUTIVO

da

proposição

abaixo:

AO PROJETO DE LEI N° 322, DE 25 DE AGOSTO DE

2015.

Altera

a Lei nO 7.371, de 20 de agosto de 1971,

que dispõe sobre as normas para declaração,
como

de utilidade

pública

constituídas no Estado.

de entidades

civis

Art. 1° A Lei nO 7.371, de 20 de agosto de 1971, passa

a vigorar com as

seguintes alterações:

"Art. 1°

.

I - que possuam personalidade jurídica

e não tenham fins lucrativos;

" - que estão em efetivo funcionamento

há mais de um ano e sirvam

à coletividade;

desinteressadamente

111- que os cargos de sua diretoria não sejam remunerados;
IV - que seus diretores sejam pessoas idôneas.

S 1° A

prova das exigências contidas nos incisos I

á mediante
atualizado

S 2°

apresentação

do documento

e 111deste artigo far-se-

de constituição

da entidade

e de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

A prova das exigências

mediante apresentação

contidas no inciso " deste artigo far-se-á

de atestado emitido por Juiz de Direito, Promotor

de Justiça ou Delegado de Polícia da localidade em que a entidade tem
sede.

S 3°

A prova da exigência

mediante apresentação
de todos os diretores,

contida no inciso IV deste artigo far-se-á

de Certidão Cível
expedida

e Criminal negativa, atualizada,

pelo distribuidor

da sede da pessoa

jurídica.

S 4°

Considera-se

pessoa inidônea, para o fim do disposto no inciso IV

deste artigo, aquela que tiver contra si condenação em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

S 5°

A falta de qualquer

dos documentos

enumerados

neste

artigo

importará no arquivamento do processo". (NR)

"Art. 2°

.

Parágrafo

único. As entidades

formalizarem
recursos

de utilidade

parceria que envolva ou não transferências

financeiros

cooperação,

detentoras

com a administração

pública

voluntárias

de

pública em regime de mútua

deverão atender as exigências do artigo 64 da Lei

de 22 de maio de 2013. " (NR)

e que

° 18.025,

no art. 1° desta

I - deixar de cumprir qualquer dos requisitos mencionados
Lei;
" - tenha contra si ou os membros

da diretoria, decisão

condenatória

transitada em julgado ou proferida por órgão judicia colegiado, em razão
de improbidade

administrativa,

má gestão de recursos públicos, ou prática

de crimes contra a economia popular, a fé pública e o patrimônio público;
111- participar de campanhas de interesse político-partidário

ou eleitorais,

sob quaisquer meios ou formas."

Parágrafo

único.

A entidade cujo ato de declaração de utilidade pública

tiver sido revogado não poderá obter novo título no período de 2 (dois)
anos contados da data da decisão. " (NR)

Art. 2° Ficam revogadas as alíneas "a", "b" e "c" do art. 1° da Lei nO 7.371,
de 20 de agosto de 1971.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da sua
publicação,

aplicando-se

aos processos

apresentados

a partir de sua

vigência."

Isto posto, desde que adotado o substitutivo supra, somos pela

aprovação da proposição em pauta.

É o relatório.
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ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS

Alameda dos Buritis, n.23 J, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.115-970
Telefones: (62) 322J -3022 Fax: 322] -3375
Site: WWW,,)lgo.leg.hr

Ofício na 595-P
Goiânia, 22 de j unho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de lei
na 261, aprovado em sessão realizada no dia 21 de junho do corrente ano, de autoria do
Deputado FRANCISCO JR que altera a Lei na 7.371, de 20 de agosto de 1971, que dispõe
sobre as normas para declaração, como de utilidade pública, das entidades civis constituidas no
Estado.

Atenciosamente,

De

ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 261, DE 21 DE JUNHO DE 2016.
LEI W
,DE
DE
DE 2016.

Altera a Lei n° 7.371, de 20 de agosto de
1971, que dispõe sobre as normas para
declaração, como de utilidade pública, das
entidades civis constituídas no Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. ]O A Lei nO7.371, de 20 de agosto de 1971, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

"Ar!. 10

.

I - que possuam personalidade jurídica e não tenham fins lucrativos;
II - que estão em efetivo funcionamento
desinteressadamente à coletividade;
[j] -

há mais de um ano e sirvam

que os cargos de sua diretoria não sejam remunerados;

IV - que seus diretores sejam pessoas idôneas.

S 1° A prova das exigências contidas nos incisos I e !lI deste artigo far-se-á
mediante apresentação do documento de constituição da entidade atualizado e de
sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
S

2° A prova das exigências contidas no inciso II deste artigo far-se-á mediante
apresentação de atestado emitido por Juiz de Direito, Promotor de Justiça ou
Delegado de Polícia da localidade em que a entidade tem sede.

S 3° A prova da exigência contida no inciso IV deste artigo far-se-á mediante
apresentação de Certidão Cível e Criminal Negativa, atualizada, de todos os
diretores, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
S 4° Considera-se pessoa inidônea, para o fim do disposto no inciso IV deste artigo,
aquela que tiver contra si condenação em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado.
S 5° A falta de qualquer dos documentos enumerados neste artigo importará no
arquivamento do processo." (NR)
"Art. 2°

.
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a administração pública em regime de mútua cooperação, deverão atender as
exigências do artigo 64 da Lei nO18.025, de 22 de maio de 2013." (NR)
"Ar!. ]0 Qualquer cidadão poderá requerer ao Poder Legislativo, mediante
representação fundamentada, a revogação do ato declaratório de utilidade pública
da entidade que:
1- deixar de cumprir qualquer dos requisitos mencionados no art. I ° desta Lei;
11- tenha contra si ou os membros da diretoria, decisão condenatória transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de improbidade
administrativa, má gestão de recursos públicos, ou prática de crimes contra a
economia popular, a fé pública e o patrimônio público;
III - participar de campanhas de interesse politico-partidário
quaisquer meios ou formas.

ou eleitorais, sob

Parágrafo único. A entidade cujo ato de declaração de utilidade pública tiver sido
revogado não poderá obter novo título no período de 02 (dois) anos contados da
data da decisão." (NR)

\

Art. 2° Ficam revogadas as alineas "a", "b" e "c" do art. 1° da Lei nO7.371, de 20
de agosto de 1971.
Ar!. ]0 Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
publicação, aplicando-se aos processos apresentados a partir de sua vigência.
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