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LEI Nº 1.981, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

Dispõe sobre a concessão de Título de Utilidade 
Pública Municipal às Associações e Fundações 
que especifica. 

O Prefeito do Município de Guaranésia, Estado de 
Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal 
teve a iniciativa, aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º. São requisitos para concessão de Título de Utilidade Pública às 
associações e fundações sem fins lucrativos e com autonomia administrativa 
aquelas que preencham os seguintes itens: 

I – tenham personalidade jurídica de direito privado adquirida há mais 
de um ano; 

II – estejam sediadas e atuem no território do Município de Guaranésia; 

III – possuam registro nos órgãos competentes do Município, conforme 
sua natureza e desde que haja exigência legal para o cumprimento de sua 
finalidade estatutária; 

IV – prestem serviços contínuos de comprovado mérito social à 
coletividade, em sua área específica de atuação, com reconhecida relevância para 
as políticas públicas. 

§1º. Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 
jurídica de direito privado que: 

I – não distribui, direta ou indiretamente, entre seus associados, 
instituidores, diretores, conselheiros, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 
suas atividades; e 

II – aplica-se integralmente os valores referidos no iniciso I, deste §1º 
na consecução do respectivo objeto social. 

§2º. Não poderão ser declaradas de utilidade pública as pessoas 
jurídicas de direito privado cujos estatutos contenham quaisquer disposições de 
cunho discriminatório ou que impeçam a admissão de associados que se 
enquadrem em suas finalidades sociais, bem como aquelas que prestem serviços 
exclusivamente a seus associados e respectivos dependentes mediante 
pagamento ou, ainda, as de caráter eminentemente religioso que atuem apenas 
nessa área. 

Art. 2º. Os documentos necessários para formalizar projeto de lei 
concedente título de utilidade pública são: 
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I – estatutos da associação ou fundação, devidamente registrado em 
cartório há mais de um ano; 

II – demonstração de livros contábeis do último exercício fiscal e prova 
autenticada da aplicação dos recursos na associação ou fundação mantida, na 
forma da lei; 

III – cópia autenticada da ata de fundação e ata da eleição da diretoria 
com o mandato em vigor; 

IV – comprovação do registro da associação ou fundação em órgão 
competente – personalidade jurídica; 

V – alvará de localização; 

VI – apresentação de certidões negativas de débitos fiscais ( municipal, 
estadual e federal); 

Art. 3º. As associações ou fundações declaradas de utilidade pública 
ficam obrigadas a comprovar perante o Poder Executivo, a cada período de um 
ano contados da data da concessão do título ou da última atualização, que 
continuam detentoras das condições exigidas nesta lei para a conessão do título, 
contendo relação discriminada dos serviços que prestaram para a coletividade. 

Parágrafo único. A associação ou fundação que não apresentar os 
documentos exigidos ou que exercer, comprovadamente, atividade diversa da 
declarada no seu estatuto poderá ficar impedida de realizar convênio com o 
Município ou ter seu título cassado mediante decisão proferida em processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 4º. A concessão e a cassação do título de utilidade pública da 
entidade serão formalizados por decreto. 

Art. 5º. À associação ou fundação que já detenha título de utilidade 
pública municipal concedido com base na legislação anterior fica assegurada a sua 
manutenção até o término do próximo prazo para atualização anual. 

Parágrafo único. Findo o prazo para a atualização anual e não sendo 
solicitada a sua manutenção a associação ou fundação perderá o título de utilidade 
pública municipal por força de decisão em processo administrativo, assegurados o 
contraditório e ampla defesa. 

Art. 6º. A associação ou fundação cujo ato de declaração de utilidade 
pública tiver sido revogado e/ ou cassado não poderá obter novo título no período 
de 3 (três) anos, contados da data da revogação e / ou cassação. 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. 

 

Paço Municipal de Guaranésia, 03 de dezembro de 2014. 

 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal  


