
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL        

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

LEI Nº 1.633, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
RECONHECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 
UTILIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:
Art. 1º As associações civis sem fins lucrativos, constituídas no Estado do Rio 

Grande do Sul e com comprovada atuação no Município de Glorinha, poderão ser 
reconhecidas como de utilidade pública, mediante Lei específica, para efeito de 
incentivos, dotações, doações, isenções fiscais e recebimento de subvenções.

Art. 2º Para os fins de que trata o artigo anterior, o projeto de Lei será 
instruído com a comprovação do atendimento aos seguintes requisitos:

I - personalidade jurídica através de Estatuto Social devidamente registrado;
Parágrafo Único. Deverá ser entregue a cópia da Ata da última eleição da 

atual diretoria.
II – Entidade devidamente cadastrada perante a Receita Federal – Ministério 

da Fazenda, através do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
III –  Comprovação do funcionamento da entidade, contínua e efetiva nos 

últimos 2 (dois) anos através de Balanço Fiscal.
IV –  Seus membros devem exercer suas funções nos cargos de Diretoria, 

Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal ou órgãos equivalentes, de forma voluntária 
sem recebimento de nenhuma participação financeira ou doações de qualquer 
espécie.

V - Não exista distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a 
administradores, dirigentes, mantenedores ou associados, a qualquer título.

Parágrafo Único. Para efeitos comprobatórios das exigências contidas nos 
incisos IV e V, Declaração com firma reconhecida dos dirigentes da Entidade, 
informando que não há distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a 
administradores, dirigentes, mantenedores ou associados, a qualquer título, 
tampouco o recebimento de participação financeira ou doações de qualquer 
espécie.

VI - Não exerçam atividades político-partidárias, nem delas participem, sob 
qualquer modalidade, através de Declaração ou Certidão emitida pelo TRE – RS;
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VII - desenvolvam atividades de ensino ou pesquisa científica, de cultura, 
artística, religiosa, filantrópica ou assistencial de caráter beneficente, prevenção, 
educação, resgates e serviços relativos ao trânsito de veículos e acidentes de 
trânsito, de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e dos direitos dos 
animais, devidamente comprovada pela apresentação de relatório referente aos 2 
(dois) últimos exercícios, e ainda, se houverem, documentos comprobatórios de 
suas atividades através da mídia e da opinião pública.

VIII –  Balanço anual de relatórios simplificados com demonstrativos das 
receitas obtidas e das despesas realizadas no exercício anterior, detalhando 
especificamente, quando houverem, os recursos recebidos do Poder Público e sua 
aplicação.

Art. 3º Será cancelado o reconhecimento de utilidade pública da associação 
que: 

I - Deixar de atender as exigências previstas no artigo anterior.
II - Não apresentar, durante dois anos consecutivos o relatório demonstrativo 

de que trata o inciso VIII do artigo anterior.
III - Deixar de executar, por período superior a seis meses contínuos, as 

atividades que lhe são próprias, ou delas se desviar.
IV - Tenha suas contas denunciadas pelas autoridades e órgãos competentes.
Art. 4º As Organizações objeto desta Lei, que de alguma forma, apoiem, 

incentivem ou estimulem eventos e ou manifestações culturais, sociais ou de 
cunho publicitário, que tenha em seu conteúdo ou evento, ações que degradam, 
humilham ou submetem grupos sociais, religiões, credos, condição sexual, 
cultural e educacional a situação vexatória ou preconceituosa, ficam impedidas 
de solicitação legal do status de Organização Social reconhecidamente de Utilidade 
Pública. 

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, 
fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suspender, provisoriamente, os 
efeitos do reconhecimento de utilidade pública, o seu cancelamento e até vetar a 
sua concessão.

Art. 5º Obrigatoriamente, as instituições e organizações possuidoras da título 
de Reconhecimento de Organização Social de Utilidade Pública deverão, na 
medida do possível, manter sítio eletrônico ou blog, que ofereça todas as 
informações inerentes as suas atividades, seguindo os padrões legais de 
transparência quando no recebimento e utilização de recursos públicos. 

Art. 6º As associações civis, eventualmente, já reconhecidas como de utilidade 
pública deverão comprovar, o atendimento às disposições da presente Lei, sob 
pena de suspensão provisória dos efeitos do reconhecimento, em até 180 dias após 
aprovação desta Lei.

Art. 7º As entidades que, de alguma forma, poluam ou estimulem a 
degradação ambiental e a poluição, e ainda, que no uso de suas atividades, 
contribuam de alguma forma, direta ou indiretamente, com o desrespeito às Leis 
Ambientais, terão a suspensão provisória dos efeitos do reconhecimento de 
Entidade de Utilidade Pública, e, a depender da gravidade da ocorrência, ter o seu 
registro definitivamente cancelado.
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Art. 8º Declarada a suspensão provisória dos efeitos do reconhecimento de 
utilidade pública, e, após comprovada a culpabilidade da Instituição o Poder 
executivo proporá, à Assembleia Legislativa, o cancelamento deste.

Art. 9º Cancelado o reconhecimento de utilidade pública, cópia do processo 
que instruir será encaminhada ao Ministério Público, para a adoção das 
providencias cabíveis.

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei em 
até 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 11 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 18 de dezembro de 2013.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
        

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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