
Prestação de Contas para o

CEBAS (MEC/MS/MDS)
Aspectos Operacionais, Legais e Contábeis para certificação, renovação e manutenção do certificado para entidades 

das áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, bem como a manutenção das Imunidades Tributárias.

A mudança é possível sim, mas é dolorida. Mudar significa se examinar no espelho, olhar os erros, fraquejar e dar um jeito de

lidar com isso tudo” – Fabio Zugman

Carlos Silva



PRIMEIRO, VAMOS “DIALOGAR”...

PAIS COM A LETRA D

PENSA 5º LETRA 

PENSA EM UM ANIMAL

PENSA EM UM ALIMENTO PARA ESSE 

ANIMAL



QUEM PENSOU, LEVANTA A MÃO





“Se você quer algo novo, 

precisa parar de fazer algo 

velho”

Peter Drucker



Prezados Clientes e Parceiros, 

Encaminhamos abaixo um quadro resumo de portarias MEC, MS e MDS sobre o CEBAS e 

PROSUS. 

Preocupante a quantidade de indeferimentos que, no caso do MEC, supera os deferimentos. 

Os motivos preponderantes são, como já observamos em outras publicações, o 

descumprimento de Norma Contábil, não preenchimento cadastro SISCEBAS, e DATASUS. 

Verifique se sua entidade está contemplada nos anexos. 

Ficamos sempre a disposição. 

CEBAS PROSUS 

Ministério Deferimentos Indeferimentos Ministério Deferimentos Indeferimentos 

MS 5 3 MS 6 0 

MDS 323 129 

MEC 18 25 



O final do ano de 2016, foi bem agitado para as 

entidades de saúde que possuíam processos de 

concessão/renovação pendentes de análise no 

Ministério da Saúde- MS.

No período de 19 a 24 de dezembro o MS 

publicou uma quantidade expressiva de 

portarias, totalizando 58 deferimentos e 130 

INDEFERIMENTOS.





Ausência de 

quadros/comparabilidade 

Ausência de  Notas 

especificas  ITG 2002.



Cenário Atual das Entidades do Terceiro Setor

- Terceiro Setor – espaço importante da economia

e na sociedade

- serviços, empregos, impostos, dentre outros;

- Integração com Políticas e Sistemas Públicos

- Parcerias

- Recursos da União em 2015: + de 60 bilhões

- Legislação Ampla e Variada

- Mudanças na Legislação Tributária, fiscal, trabalhista, Contábil e 

dos serviços (interligadas); 



ESTUDO 2014: FGV X IPEA

Números gerais

A compilação de dados aponta que existem hoje no país 303 mil organizações da sociedade civil.

Dessas, 135.506 estão na região sudoeste, 69.536 no sul, 64.871 no nordeste, 17.537 no centro-

oeste e 15.628 na região norte.

Uma das informações valiosas apontas pelo estudo, é a natureza jurídica do universo de

organizações sociais atuantes no país. De acordo com o mapa, 2,3% das organizações são

fundações privadas, número inédito. O maior percentual é dado a associações privadas,

representando 89,9% das organizações. Na sequência aparecem as organizações religiosas

(7,6%), as fundações privadas (2,3%), as fundações ou associações estrangeiras (0,1%) e as

fundações ou associações domiciliadas no exterior (0,1%).

O levantamento aponta ainda quais são os títulos e certificações mais comuns entre OSCs. Entre os

principais, destaque para o certificado de Utilidade Pública Federal (UPF), que aparece em 14%

das organizações, o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),

recorrente em 6% do universo, o certificação de Entidades Beneficentes de

Assistência Social (CEBAS), com 2%, e o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas

(CNEA), encontrado em 2% das OSCs.



TCU MONITORA CEBAS
As determinações e recomendações emitidas à época da auditoria ocorreram devido a

uma estimativa pelo TCU, em 2012, do potencial prejuízo com a possível certificação de

entidades que não possuíssem as condições de entidades beneficentes. Exemplo disso

seria a renúncia fiscal correspondente à contribuição do conjunto das entidades

assistenciais, de R$ 7,9 bilhões. Esse valor representaria 34,23% da renúncia

previdenciária, 2,68% da arrecadação previdenciária e 0,18% do PIB.

Desde a atuação do TCU na questão de certificação das entidades, o passivo de

processos de certificação pendentes de julgamento, 7,7 mil à época, foi reduzido

em 28%. O TCU continuará monitorando as determinações e as recomendações ainda

em estágio de implementação.

O relator do processo, ministro Augusto Nardes, destacou a importância de que “os

Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda tomem conhecimento deste

processo, considerando que medidas efetivas de fiscalização e adequada certificação de

entidades beneficentes poderão resultar em melhoria de arrecadação de tributos, tendo

em vista o potencial de que muitas dessas entidades sequer tenham

direito a benefícios tributários, o que ajudará nas finanças públicas do

País”.



TCU MONITORA CEBAS

Prezados Clientes e Parceiros,

Alertamos que o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou um

processo de supervisão dos requisitos de cumprimento do

CEBAS das entidades, em especial, 1 x 5 e perfil

socioeconômico da educação.

A tendência tem sido solicitar os anos de 2013 a 2016.

Por isso, importante as entidades deixarem estes números

cálculos e prontos para serem informados, se for o caso.

Ficamos a disposição,





BOA NOTICIA?



GRANDE DISCUSSÃO ATUAL –

QUAL É O IMPACTO DA DECISÃO DO STF 

(ADIN’S) SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

DAS ENTIDADES BENEFICENTES E OS 

REFLEXOS PARA O CEBAS



Processos Decididos pelo STF em fevereiro de 2017

(não transitados em julgado)

Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2028,

2036, 2228 e 2621 : Art. 55 da Lei 8.212/91 ; Arts.

4º, 5º e 7º da Lei 9.732/98 (o Art. 1º da mesma lei

foi julgado prejudicado, em vista de sua

revogação); Arts. 1º IV, 2º, IV § 3º e 7º § 4º do

Decreto 752/93 ; Arts. arts 2º IV, 3º VI e §§ 1º e

4º do art. 3º e parágrafo único do art. 4º do

Decreto 2.536/98 ; Art. 18 III e IV da Lei 8.742

(LOAS).



JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 

(não transitado em julgado)

Recurso Extraordinário 566622 (Parobé) admitido como precedente de

Repercussão Geral – Fixa a Tese: “Os requisitos para o gozo de

imunidade hão de estar previstos em lei complementar”

No DIA 23/08/2017, o Plenário do STF assim decidiu:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,

apreciando o tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso

extraordinário, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz

Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo

Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida, o Tribunal fixou

a seguinte tese de repercussão geral:

“Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei

complementar”. Não votou o Ministro Edson Fachin por suceder o

Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz

Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra

Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.

Em 12.09.2017, União opôs Embargos de Declaração.



Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas contra a Lei 

12.101/2009

e pendentes de julgamento

ADI 4891 - Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil

ADI 4480 - Requerente: Confederação Nacional dos Estabelecimentos

de Ensino – CONFENEN

ADI 5319 - Requerente: Confederação Nacional de Saúde, Hospitais,

Estabelecimentos e Serviços – CNS

Tendência de seguir o decidido em plenário, afastando a

regulamentação da imunidade para as Contribuições Sociais

(Cota Patronal / Terceiros / Pis / Cofins / CSSL) por Lei Ordinária.

Legislação em vigor: Lei 12.101/2009

Não absorvidas nos processos julgados em 2017



E AGORA?



CENÁRIO ATUAL 

A postura adotada pela Advocacia Sergio Monello/AUDISA. Vejamos:

A declaração de inconstitucionalidade admitida pelo STF não estende seus
efeitos sobre a Lei nº 12.101/2009, que atualmente disciplina o CEBAS e
imunidade das contribuições social previstas no artigo 195 §7º, estando
plenamente vigente a Lei 12.101/09.

A Lei nº 12.101/2009 é objeto das ADI’s 4.480, 4.891 e 5.319, sob relatoria
do Min. Gilmar Mendes, e encontram-se pendentes de julgamento. Isso
quer dizer que, apesar do STF ter julgado a Adin 2028 e demais, os seus
efeitos não atingem as ADINs que tratam da inconstitucionalidade da Lei
12.101/09, que continua válida e vigente.

Com isso, as entidades devem seguir mantendo o CEBAS, em
observância aos prazos de renovação e aos requisitos ainda
válidos da Lei nº 12.101/2009.



IMUNIDADES

Lei 12.101/09 (lei 

ordinária)
CTN

Protocolado LC 

433 24/10

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV

do artigo 9º é subordinado à observância

dos seguintes requisitos pelas entidades

nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu

patrimônio ou de suas rendas, a qualquer

título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de

2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus

recursos na manutenção dos seus objetivos

institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas

e despesas em livros revestidos de

formalidades capazes de assegurar sua

exatidão.



CEBAS E ADIN 2028 (?)

• Lei 12.101 X CTN

– Ficou mais fácil ?

– Ausência de regulamentação  CEBAS (?)
• FOCO NA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA -

ARRECADAÇÃO

DESAFIO NO CTN

•Conformidade Contábil e Tributária
– Atender normas legais e técnicas

– Obrigações Acessórias

– Segurança jurídica











CEBAS
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Requisitos CUMULATIVOS trazidos pela Lei 

nº 12.101 para obter e manter a isenção – Mas e o 14 do CTN?
• Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das 

contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos:

• I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou 

benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 

qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei nº 12.868, 

de 2013) (Ligado ao 14 do CTN);

• II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (Ligado ao 

14 do CTN);

• III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 

relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Ligado ao 

14 do CTN);



• IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, 
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com 
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (Ligado ao 14 do 
CTN);;

• V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; (Ligado ao 14 do CTN);

• VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os 
relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 
patrimonial (Ligado ao 14 do CTN);;

• VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária (Ligado 
ao 14 do CTN);

• VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas 
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de 
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Guardião do 14 do CTN).



FISCO x CONTRIBUINTE: 

UM BIG BROTHER

• TUDO ON LINE (INCLUSIVE REDES 

SOCIAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS)

• CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES

• VIGILÂNCIA PERMANENTE

• VELOCIDADERAPIDEZ

• LAVRAR O AUTO À DISTÂNCIA



SRFB



ENTIDADE?



ECD -Escrituração 

Contábil Digital

(SPED Contábil)

ECF -Escrituração

Contábil Fiscal
EFD -

Contribuiçõ

es

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

NFS-e

Nota Fiscal de 

Serviços

Eletrônica

A MAIOR REVOLUÇÃO NO PROCESSO 

FISCALIZATÓRIO

E - Social



SPED - OBRIGATORIEDADE – IMUNES E 

ISENTAS

EFD -
Contribuiçõ

es

Cuja soma 
dos valores 
mensais das 
contribuiçõe
s apuradas, 
objeto de 

escrituração, 
seja superior 

a R$ 
10.000,00 
(dez mil 
reais)

ECD
A partir do ano calendário de 2016, com 

entrega em 2017,também estão 
obrigadas  a entrega as Imunes ou 
Isentas que: apurarem Contribuição 

para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuição 
Previdenciária incidente sobre a Receita 
de que tratam os arts. 7º a 9º da Lei nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 
Contribuição incidente sobre a Folha de 
Salários, cuja soma seja superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais) em qualquer 
mês do ano-calendário a que se refere 
a escrituração contábil; ou auferirem 
total de receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, 

convênios e ingressos assemelhados 
no ano superior a R$ 1.200.000,0000 

(um milhão e duzentos mil reais)

ECF
Em relação 
aos fatos 

ocorridos a 
partir do ano 
calendário 

2015, todas 
as imunes ou 
isentas estão 
obrigadas a 
entregar a 

ECF

Instrução 
Normativa 

RFB nº 1595, 
de 01 de 

dezembro de 
2015)



Anualmente até o 
último dia útil do mês 
de Maio do ano 
seguinte ao ano-
calendário a que se 
refira a escrituração 
(art. 5º, IN RFB 
1420/13)

Ano-
calendário 

2016 = 
31/05/2017

ECD Substitui a DIPJ.

Anualmente até o 
último dia útil do mês 
de Julho do ano 
seguinte ao ano-
calendário a que se 
refira (art. 3º, IN RFB 
1422/13)

Ano-
calendário 

2016 = 
31/07/2017

ECF



E-social
Prazo para inicio de entrega        dos eventos 

Faturamento no ano de 2016 acima de R$ 

78.000.000 (setenta e oito milhões de reais) 

– a partir da competência Janeiro/2018, 

exceto informações de Medicina e 

Segurança do Trabalho – Julho/2018;

Faturamento no ano de 2016 até R$ 78.000.000 

(setenta e oito milhões de reais) – a partir da 

competência Julho/2018, exceto informações de 

Medicina e Segurança do Trabalho –

Janeiro/2019;

Ambiente de testes Julho/2017



Qual o objetivo do eSocial?

 Forma única de prestação de informações:

Trabalhista;

Previdenciária;

Tributárias; e

Fiscais.

“Uma nova forma de registro de eventos trabalhistas,

Um divisor de águas, 3º Revolução Trabalhista ”

Ano de 2012 somente cerca de 3% das empresas foram fiscalizadas.

Futuro fiscalização on line
Impacto Mão de obra 

onerosa, com ou sem 

vínculo empregatício.



eSocial traz novas Penalidades?

eSocial não traz novas Penalidades, 

mas, reforça fiscalização

• Multas do SPED em geral

Com relação à multa pela não entrega, ou entrega

em atraso das obrigações do SPED, de maneira

geral, estão previstas na lei 12.766/12, de

27/12/2012 (DOU 28/12/2012), art. 8 que são de

R$ 500,00 para empresas tributadas pelo Lucro

Presumido ou R$ 1.500,00 para empresas

tributadas pelo Lucro Real.



Multas
• Exemplo de multas que podem pesar no bolso 

das entidades: 

1) Não informar a admissão do trabalhador um dia antes

Multa prevista no artigo 47 da CLT, a empresa que não

comunicar ao e-Social a contratação de empregado até um dia

antes do início do trabalho, receberá multa que varia de R$

402,53 a R$ 805,06 por empregado, podendo dobrar de

valor em caso de reincidência.

Não informar alterações cadastrais ou no contrato do

empregado

A multa de R$ 201,27 a R$ 402,54 poderá ser aplicada à

empresa que não informar ao e-Social os dados cadastrais de

empregado e todas as alterações de seu contrato de trabalho.

Como prevê o artigo 41, parágrafo único da CLT.



Multas
2) Comunicação acidente de trabalho (CAT)

A empresa poderá receber multa que varia entre os limites mínimo e máximo do 

salário de contribuição caso não comunique ao e-Social, em caráter imediato, 

acidentes de trabalho que resultem no falecimento do empregado. Já acidentes 

não fatais devem ser informados até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. 

Em caso de reincidência, a multa também pode dobrar de valor. Esta 

penalidade não é novidade, pois já é aplicada hoje quando a CAT não é 

transmitida ao INSS. De acordo com os artigos 19 a 21 da lei nº 8.213/91.

3)    Não realização de exames médicos

Segundo o artigo 168 da CLT, regulamentado pela NR (Norma 

Regulamentadora) nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é 

necessária a realização dos seguintes exames médicos nos empregados: 

admissional; periódico; retorno ao trabalho; mudança de função; e demissional. 

A não realização desses tipos de exames sujeita o empregador à multa pela 

infração ao artigo 201 da CLT. O valor, determinado pelo fiscal do trabalho, 

vai de R$ 402,53 a R$ 4.025,33.



Multas

4) Não informar o empregado sobre os riscos do trabalho

Poderá ser aplicada à empresa multa que varia de R$ 1.812,87

a R$ 181.284,63 de acordo com a gravidade de cada situação,

caso a empresa não ofereça informações ao empregado sobre

os riscos que ele corre durante o trabalho de exposição de

agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. De acordo

com o artigo 58, da lei nº 8.213/91.



Multas
5) Não informar afastamento temporário do empregado

Poderá ser aplicada à empresa multa entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63 caso a 

empresa deixe de informar o afastamento temporário de empregado 

independente do motivo: auxilio doença, férias, licença maternidade e outros. 

Multa prevista no artigo 92 da Lei nº 8.212/9.

Apesar das penas citadas já existirem atualmente, sua aplicação está

restrita as informações entregues atualmente e ao processo de

fiscalização atual. Com a chegada do e-Social, a base centralizada

repleta de informações detalhadas, permitirá ao fisco automatizar

parte de seus processos de fiscalização agilizando a identificação

de possíveis intercorrências.

Para evitar preocupações e riscos, as empresas devem ajustar

suas rotinas e processos internos para se adaptar ao e-Social,

garantindo assim o cumprimento desta exigência fiscal e evitando

multas.





EFD-REINF

• Publicado legislação, DOU 16/03/2017

• Entrará em vigor na mesma data que o eSocial entrar:

janeiro/2018 para empresas com faturamento em 2016

em valores superiores a R$ 78 milhões e julho/2018

para as demais empresas.

• Manual v.1.1 disponível no site: http://sped.rfb.gov.br/

• A EFD-REINF deverá ser transmitida ao SPED até o dia

20 do mês subsequente à escrituração

http://sped.rfb.gov.br/




Obrigações Acessórias 

- NOVIDADES –
LEVANTAMENTO MOSTRA QUE 95% DAS EMPRESAS ERRAM NO SPED

“Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, estima-se que quase 

todas as empresas brasileiras enviam documentos eletrônicos com erros ao 

Fisco. Nas contas da SLM Advogados, seriam 95% das empresas. E as 

inconsistências não são poucas. Numa única declaração, o escritório chegou a 

encontrar 5.724 problemas”.

“Este ano, a Receita espera que a fiscalização resulte em crédito tributário de 

R$ 140 bilhões. Em 2013, o resultado bateu recorde ao atingir R$ 190 bilhões. 

Esse montante foi 63% maior do registrado em 2012”. DCI

49



AUDITORIA DIGITAL

CONTROLES INTERNOS E AMOSTRAGEM DE 

DADOS 

X
TOTALIDADE DOS DADOS

“Para evitar problemas, a dica é contar com uma auditoria 

digital prévia — recurso tecnológico que facilita a “fiscalização 

particular” por utilizar arquivos digitais.

Neste trabalho os dados fiscais são cruzados e analisados, permitindo 

a verificação de inconsistências e possibilitando à equipe da 

contabilidade ou da auditoria interna — responsável por acessar o 

sistema — fazer correções e evitar prejuízos futuros.”

José Carlos Fortes





DESAFIO DO SETOR (TÍTULOS SÃO 

IMPORTANTES ESTRATÉGIAS?)

“Não ter fins lucrativos não deve credenciar ninguém a ser

incompetente na captação de recursos. Prestar serviços

para uma empresa sem fins lucrativos não deve ser uma

caridade forçada. Lucrar, ou produzir resultados

excedentes, é essencial para o crescimento de qualquer

atividade. Devemos esperar das instituições competência

técnica e gerencial para levantar fundos, administrar custos e

pagar suas atividades sem corroer a capacidade produtiva da

sociedade. Elas deveriam gerar resultados e reinvesti-los

para que o atendimento a sua causa possa crescer. É

tempo de lutar por mais profissionalismo nas causas sociais”.

Gustavo Cerbasi



Como ética e técnica fazem a gestão 

transparente?
Artigo: Carlos Julio 

“Muitas empresas não são “opacas” porque queiram enganar os 

stakeholders. São porque não sabem bem o que fazem e/ou não são 

capazes de construir sistemas de comunicação acerca de suas atividades”.

“Fica então uma sugestão aos candidatos. Meçam direitinho. Revelem o 

que foi medido. Estudem a Matemática de suas máquinas administrativas. 

E sejam honestos no momento de apresentar e contestar dados”.

Transparência = Gestão Profissional + Honesto (consigo 

mesmo, inclusive)



Grupos Gestores:

A favor da TRANSPARÊNCIA

• Uma organização séria e comprometida com suas causas não 

pode deixar de assumir uma postura fundamental na gestão 

dos recursos e no cumprimento de suas obrigações 

estatutárias e legais:  a da TRANSPARÊNCIA.

“Ser transparente é mais que informar. É gerir e 

disponibilizar as informações, entendendo que esse 

processo é tão importante quanto todas as demais 

ações da organização.”



A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A GESTÃO DAS EBAS

• AÇÕES LIGADAS ÀS POLITICAS PÚBLICAS

• MUDANÇAS E PREPARO DAS EQUIPES

– DIVERSAS COMPETÊNCIAS

• ENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO

• INTEGRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
– Art. 41.  As entidades isentas na forma desta Lei deverão manter, em local visível ao 

público, placa indicativa contendo informações sobre a sua condição de beneficente e 

sobre sua área de atuação, conforme o disposto no art. 1º

• Parágrafo único.  As entidades referidas no  caput deverão dar 

publicidade e manter de fácil acesso ao público todos os 

demonstrativos contábeis e financeiros e o relatório de 

atividades.   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 



A única certeza ...

Num mundo como este, 

a única certeza estável é 

a certeza de que tudo vai 

mudar!
©Anthropos Consulting







Como gerir com o sagrado?

Artigo: Carlos Julio
“Administrar bem e corretamente é ainda mais difícil quando a

organização é antiga, gigante e resistente a transformações.

Nesse campo, temos olhado com interesse para as atividades

do Papa Francisco....

Ele tem sido rigoroso no saneamento das finanças da Cúria

Romana, onde a incompetência havia se misturado com a

corrupção.

Um gestor pode até alegar ignorância, mas não o tempo

todo. Sua função é também zelar para que a equipe tenha

os mais capacitados e os mais honestos.

Se o papa é capaz de compatibilizar o sagrado à obra de

reciclagem administrativa, também podemos cuidar de

reinvenções em nossas empresas”.



Segredo para Mudança

“O segredo está na execução, essa é a disciplina

que separa os que fazem daqueles que vão

continuar pensando que isso é uma bobagem”.

Frase chinesa

“Afinal, a teoria, na pratica, funciona” –

Carlos Julio



O SEGREDO DA FILANTROPIA 

ESTRATÉGICA...
EVITAR

É MELHOR TER!



Reflexão 

Qual foi a principal mudança do Decreto 

2.536/98 para a Lei nº 12.101/09?

Ministério de 

Desenvolvimento 

Social e Agrário  

( Antigo MDS) 

Ministério da 

Educação - MEC 

Ministério da Saúde 

- MS 



CERTIFICAÇÃO E RENOVAÇAO

Apresentar somente último ano é bom?

A primeira vista sim, mas, isso só

demonstra a capacidade do governo (em

suas diversas esferas) de fiscalizar sem

estar presente, e sem papéis – Chegará

momento em que será tudo “on line” –

Cruzamento de Informações.



Educação

PNE

Assistência

social

PNAS

SUAS

Saúde

PNS

SUS

1ºPrestação de serviços

LEI 12.101/99

2ºPÚBLICO ESPECÍFICO



LEGISLAÇÃO QUE REGULA A CONCESSÃO E 
MANUTENÇÃO DO CEBAS

• Lei 12.101/09

• Decreto 8.242/14

• Portaria 353/11 ( Em vigor mas desatualizada) 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Agrário 

• Lei 12.101/09

• Decreto 8.242/14

• Portaria 15 MEC

Ministério da 
Educação 

• Lei 12.101/09

• Decreto 8.242/14

• Portaria 834/16 – Nova!

Ministério da 
Saúde



LEI 8.212/91-Art.22 e 23
Das Contribuições Sociais:

• 20% s/ folha de salários

• 20% s/ serviços de autônomos;

• RAT/SAT(1%, 2% ou 3% )

• Terceiros (em média  5%)

• Cooperativas - 15% s/ serviços prestados

• COFINS – 3% a 7,6%

• CSLL - Contribuição Social  de 10% sobre o “Lucro Líquido”

Não consta desta Lei:

• PIS s/ a Folha de Pagamento (1%)



Imunidade do PIS – Suspensão do pagamento e 
Recuperação de valores 

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.941 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. LUIZ FUX

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO
GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE
ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA
EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88)
APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL”
(ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO
“ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA
IMUNIDADE. O ART. 195, § 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº
9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno,
DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR
PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS
NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS
FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART.
55,DA LEI Nº 8.212/91).
...
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AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À
IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA
SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel.
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP Nº
2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, E LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA
IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX
POSITIS, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO

EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.

OBSERVAÇÃO – Do posicionamento do STF, o PIS está no rol das

contribuições sociais portanto abrangido pela Imunidade do artigo 195, §
7º da CF. Dessa forma:

- O pagamento do PIS pode ser obstado desde que cumpridos os

requisitos legais na forma do Acórdão;

- Pode ser pleiteado o ressarcimento dos últimos 05 anos de

recolhimento;

- O ingresso no judiciário dependerá do conjunto probante de cada

entidade;
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PIS - SOLUÇÃO DE CONSULTA nº 6.010 - SRFB de 

27/03/2017

“ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE

SALÁRIOS. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

IMUNIDADE. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso

extraordinário n° 636.941/RS, no rito do art. 543B da revogada Lei

n° 5.869/1973 - antigo Código de Processo Civil, decidiu que são

imunes à Contribuição ao PIS/Pasep, inclusive quando incidente

sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de assistência

social que atendam aos requisitos legais, quais sejam, aqueles

previstos nos artigos 9° e 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei

n° 8.212/1991 (atualmente, art. 29 da Lei n° 12.101/2009). Em

razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522/2002, na Portaria

Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014, e na Nota PGFN/CASTF/N°
637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se

vinculada ao referido entendimento. SOLUÇÃO DE CONSULTA

VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 173, DE 13 DE

MARÇO DE 2017. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.522/2002, art.

19; Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014, Nota PGFN/CASTF/N°
637/2014”. Na mesma linha: Solução de Consulta 1.022 SRFB



DECRETO 8.242/14

- DAS ENTIDADES 

MISTAS -



ARTIGO 10 - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO

Art. 10. A entidade que atuar em mais de uma das áreas a que se refere o art. 1o

deverá requerer a concessão da certificação ou sua renovação junto ao Ministério

certificador da sua área de atuação preponderante, sem prejuízo da comprovação

dos requisitos exigidos para as demais áreas.

OBSERVAÇÃO - Somente 1 requerimento E para ao Ministério da área

preponderante

§ 1o A atividade econômica principal constante do CNPJ deverá corresponder ao

principal objeto de atuação da entidade, verificado nos documentos apresentados

nos termos do art. 3o, sendo preponderante a área na qual a entidade realiza a maior

parte de suas despesas.

OBSERVAÇÃO  É fundamental ter preocupação da definição do PRINCIPAL OBJETO

DE ATUAÇÃO (FIM) da entidade.

No parágrafo 1º ao definir o critério das DESPESAS , deve ser restrito às áreas de

atuação que estas ocorrem, não entrando aquelas atreladas à ATIVIDADES MEIO.



Entidades Mistas

Art. 12. As entidades de que trata esta Seção 

deverão manter escrituração contábil com 

registros segregados de modo a evidenciar o seu 

patrimônio, as suas receitas, os custos e 

despesas de cada área de atuação, conforme 

normas do Conselho Federal de Contabilidade.

Parágrafo único. Os registros de atos e fatos devem ser 

segregados por área de atuação da entidade e obedecer aos 

critérios específicos de cada área, a fim de possibilitar a 

comprovação dos requisitos para sua certificação como 

entidade beneficente de assistência social.



Entidades Mistas – DILIGENCIA MDS

Ao darmos prosseguimento à análise de seu processo,

observamos pelas informações constantes no site

institucional xxxxx que a entidade possui diversas filiais

que atuam nas áreas de Saúde, Educação, Hospitalidade,

Atividades Religiosas, etc., porém só nos enviou a

documentação relativa as filiais que ofertam serviços de

Assistência Social. Gostaríamos de informá-lo(a) que a

entidade que possui filiais (independente da área de

atuação) deve apresentar a documentação obrigatória de

todas as filiais (incluindo CNPJs, Relatório de Atividades do

ano de análise e documentos contábeis), para que possamos

analisar a PREPONDERÂNCIA das atividades da entidade

como um todo. Porque, caso o CNPJ da matriz obtenha a

certificação, todas as filiais com a raiz do CNPJ também

serão isentas.



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em R$ - 31.12.2014

ATIVO  
Área Área Área Atividades Total

Educacional Saúde Social Sustentáveis Entidade

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Clientes e Outros Recebíveis

Estoque

Outros Ativos Circulantes

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Imobilizado

Intangível

TOTAL ATIVO

PASSIVO 
Área Área Área Atividades Total

Educacional Saúde Social Sustentáveis Entidade

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações

Fornecedores

Empréstimos

Subvenções a Realizar

PASSIVO NÃ0-CIRCULANTE

Obrigações

Empréstimos

Receitas Diferidas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social

Ajuste Avaliação Patrimonial

Superávit/Déficit Exercício

TOTAL PASSIVO

COM RESTRIÇÃO

SEM RESTRIÇÃO



ARTIGO 5º - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO
Art. 5o As certificações concedidas a partir da publicação da Lei nº 12.868, de 15 de

outubro de 2013, terão prazo de três anos, contado da data da publicação da decisão de

deferimento.

§ 1o As certificações que forem renovadas a partir da publicação da Lei nº 12.868, de 15

de outubro de 2013, terão prazo de cinco anos, contado da data da publicação da decisão

de deferimento, para as entidades que tenham receita bruta anual igual ou inferior a um

milhão de reais. (R$ 1.000.000,00)

§ 2o Na apuração da receita bruta anual:

I - serão computadas as doações e as subvenções recebidas ao longo do exercício, em todas

as atividades realizadas; e

II - será considerada a documentação relativa ao ano-calendário anterior ao do

requerimento da certificação.

Para renovações após a Lei nº 12.868/13 a norma dá entendimento que o 

prazo é de 3 (anos) anos;



(Lei 12.101/09) Art. 24....

§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de

renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360

(trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de

validade do certificado. (Redação dada pela Lei nº 12.868,

de 2013)

§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data

da decisão sobre o requerimento de renovação

tempestivamente apresentado.

§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e

sessenta) dias do termo final de validade do certificado não

serão conhecidos. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6


ARTIGO 7º e 8º - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO

Art. 7o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo previsto no

§ 1º do art. 24 da Lei nº 12.101, de 2009, serão considerados como

requerimentos para concessão da certificação.

Parágrafo único. A entidade não será beneficiada pela isenção do pagamento
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, no período compreendido entre o término da validade da certificação
anterior e a data de publicação da decisão, favorável ou desfavorável.

OBSERVAÇÃO - O dispositivo acima trata especificamente dos pedidos de
Renovação protocolados INTEMPESTIVAMENTE e serão considerados novo
pedido (originário). A isenção não alcança o período entre a Certificação vencida
e a nova decisão



EXEMPLO:

-> Validade CEBAS: 31.12.2013;

-> Devo encaminhar renovação até 

30.12.13;

-> Foi encaminhado 10.05.14;

-> Foi DEFERIDA (DOU em 01.07.14); 

Considerações:

-> esta Renovação se transformou em 

Certificação Originária;

-> Período de 01.01.14 à 30.06.14 deve ser 

pago as Contribuições Sociais Isentas;



ARTIGO 7º e 8º - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO

Art. 8o O protocolo do requerimento de

renovação da certificação será considerado

prova da certificação até o julgamento do seu

processo pelo Ministério certificador.

OBSERVAÇÃO - Efeito se aplica às entidades que

protocolam tempestivamente;



EDUCAÇÃO-
(artigos 29 ao 36 do 

Decreto 8.242/14)

Portaria 15 - MEC



NOVA PAGINA 

http://cebas.mec.gov.br/



















DISPOSIÇÕES GERAIS 

Após 8 anos da publicação da Lei 12.101/09, finalmente, o

MEC publicou Portaria, aspectos importantes (Importante

salientar que a referida portaria entrou em vigor na data da sua publicação,

assim, os processos a serem entregues a partir do dia 14/08/2017 já devem

ser nos moldes da mesma):

 Ratifica o SERES como órgão interno responsável pela

certificação;

 Ratifica que as entidades que tem o direito ao CEBAS

devem fazer educação, superior e/ou básica, formal

(LDB – Ato de Credenciamento) e presencial na

básica. Não veda EAD superior;

 Ratifica conceito mantida e mantenedora.



O QUE É EDUCAÇÃO PARA FINS DE 

CEBAS?

SOMENTE os Níveis e as Modalidades de

Educação e Ensino previstos na LDB.

Art. 21 LDB

• I - educação básica, formada pela educação

infantil, ensino fundamental e ensino médio;

• II - educação superior



LDB

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Educação 
infantil

Ensino 
Fundamental

Ensino médio 
Educação 

Profissional 
Técnica de Nível 

Médio

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

Graduação e 
Pós 

Graduação 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Trata sobre o conceito de universalidade, pressupondo que a

seleção de bolsistas e demais beneficiários deve seguir o critério

socioeconômico definido na Lei no 12.101, de 2009, sem

qualquer forma de discriminação, segregação ou diferenciação,

vedada a utilização de critérios étnicos, religiosos, corporativos,

políticos, ou quaisquer outros que afrontem esse princípio

(Novidade: Brasileiro naturalizados tem o mesmo direito);

 A portaria já traz nos “considerandos” a necessidade de

adequação dos requerimentos ao PNE (Plano Nacional de

Educação) e diretrizes de qualidade, inclusive, delegando ao

MEC definir as prioridades. Mas, não cita como será esta análise.

Sugerimos aos profissionais das entidades estudarem o referido

Plano, de modo integrado entre a gestão e a área pedagógica, a fim

de detectar condições aplicáveis, novos procedimentos e cuidados.



PNE aprovado
Destaques:

Meta 20 – Prevê que as isenções concedidas as ESF 

entrarão no computo dos 10% do PIB (bom ou ruim ???).

Meta 6 - Tempo integral: Oferecer educação em tempo 

integral em 50% das escolas públicas de educação básica

Meta 7 - Desempenho dos alunos: Garantir a melhoria da 

qualidade da educação brasileira com metas de aprendizado 

calculadas pelas notas no Ideb (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) em 10 anos. Desse modo, o Início do 

ensino fundamental teria que atingir 6,0, o fim do ensino 

fundamental, 5,5, e o fim do ensino médio 5,2 .



DISPOSIÇÕES GERAIS 
 A portaria no parágrafo 2º, do artigo 4º, traz dispositivo que exige

muita atenção, pois estabelece que a instituição com atuação

preponderante diversa das atividades da lei 12.101/09

(saúde, social e educação) não fará jus ao CEBAS-

Educação.

Entendemos que, tendo em vista a definição de

“PREPONDERÂNCIA” tratada no Decreto e a redação dada nesta

Portaria, poderá ensejar conflitos em função de algumas atividades,

como aquelas prestadas por entidades religiosas, entidades com

atividades sustentáveis (MEIO), por exemplo.

Em análise preliminar, a portaria estaria ultrapassando sua

finalidade e competência, criando obstáculos ao exercício das

entidades e trazendo entendimentos diversos da lei.

Neste aspecto, recomendamos a discussão com sua assessoria

jurídica de modo a prevenir litígios e adequações estatutárias.



DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Também ratificou que entidades (unidades) 100%

gratuitas devem conceder bolsas, em no mínimo, 1 x 5

no perfil (social e econômico) da lei 12.101/09, mesmo

as conveniadas. Inclusive, devem apresentar toda a

documentação de aferimento do perfil como citados na

portaria – Problemas com Prefeitura?;

 Reafirma o sistema “Censo (INEP)” como base de

quantidade de alunos, inclusive solicitando número

CENSO na “listagem padrão”;



DISPOSIÇÕES GERAIS 
Recomendamos revisão e alinhamento dos bancos de

dados existentes, inclusive Área de Bolsas e Secretaria.

Acreditamos que em breve os diversos órgãos de

fiscalização devem ampliar o cruzamento de dados

(Como já é feito no PROUNI).

Por isso, é muito importante que as entidades reforcem

seus controles internos de secretaria x financeiro x

contábil.

Nesse quesito, o artigo 41 assim determina:

“Art. 41º Ao tomar conhecimento de indícios de

irregularidade em área diversa da educação, o MEC

dará ciência aos órgãos competentes.



DISPOSIÇÕES GERAIS 

Importante e esperada regulamentação, a

Portaria conceitua os “BENEFÍCIOS” para

fins de GRATUIDADES – Veremos mais a

frente!;

Em relação a renda per capta a norma,

finalmente, estabelece a forma de cálculo

em seu artigo 12, definindo grupo

familiar, renda bruta, dentre outros –

Veremos mais a frente!;



DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Reforça importância de cumprimento de Normas

Contábeis;

 O Artigo 36 do Decreto Federal 8.242/14, que dispõe

sobre a Prestação de Contas anual, finalmente foi

tratado, ou seja, a entidade portadora do CEBAS deve

apresentar ao MEC, até o dia 30 de abril de cada ano,

através de Relatório Anual de Monitoramento. Este

“novo” relatório é o conjunto do Relatório de Atividades

(modelo da portaria) + Demonstrativos Contábeis.

Portanto, as entidades devem estar atentas a seus

fechamentos contábeis, a fim de cumprirem esta

obrigação no prazo. A entidade fica dispensada desta

entrega no ano de renovação.



DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Em relação à placa indicativa além de manter em local

visível ao público, em todos os seus estabelecimentos,

contendo informações sobre a sua condição de entidade

beneficente de assistência social e sua área de atuação,

de acordo com modelo disponível no Portal CEBAS-

Educação (que até o presente momento não existe),

deve também manter a indicação de sua condição de

entidade detentora do CEBAS-Educação em todos os

canais e meios de comunicação adotados pela entidade,

bem como por suas mantidas (Novidade);

 A entidade deverá manter TODOS os registros do

processo de seleção dos bolsistas por até dez anos, à

disposição dos órgãos competentes e da sociedade.



Placa Indicativa 
(http://cebas.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42:plac

a-indicativa-da-certificacao-cebas&catid=12)



DISPOSIÇÕES GERAIS 
Anexos I, II, III e IV: somente aplicável para entidades que

utilizam benefícios para compor gratuidade. Deve ser

assinada por cada beneficiário anualmente.

Anexo V: aplicável a todas as entidades – Modelo de

Relatório de Atividades. Inclusive deve contemplar alcance

das metas do plano de atendimento precedente. Utilização

no momento da renovação/concessão.

Anexo VI: Modelo listagem dos bolsistas e beneficiários,

aplicável a todas as entidades. Utilização no momento da

renovação/concessão.

Anexo VII: Declaração de Analise perfil aplicável a todas

as entidades. Utilização no momento da

renovação/concessão.



DISPOSIÇÕES GERAIS 
Anexo IX: Método cálculo conversão de benefícios em

bolsas de estudo.

Anexo X: Modelo de requerimento.

Anexo XI: Check list.

Anexo XII: Modelo de Plano de Atendimento.

 A portaria traz seções especificas de denuncias e

supervisão.



GRATUIDADE NA EDUCAÇÃO – Artigo 7º 

BOLSAS DE ESTUDO (100% e 50%) - Bolsistas

E

BENEFÍCIOS (Definição no§ 3º artigo 7º Portaria)

Benefícios aqueles providos pela entidade a

beneficiários cuja renda familiar mensal per

capita não exceda o valor de um salário mínimo

e meio, que tenham por objetivo favorecer o

acesso, a permanência e a aprendizagem do

estudante na instituição de ensino, e estejam

explicitamente orientados para o alcance das

metas e estratégias do PNE.



PERFIL ECONÔMICO

• BOLSA INTEGRAL 100% Renda per capta 

de 1,5 Salários mínimo

• BOLSA PARCIAL 50% Renda per capta de 

3,0 Salários mínimo

ANÁLISE ANUAL *

*Art.15 Portaria MEC



Exemplo Pratico  

Colégio 100 alunos matriculados, sendo:

12 – Bolsistas 100% Lei 12.101/09

2 – Bolsistas 100% Convenção Coletiva de 

Trabalho (sem perfil)

10 – Bolsistas 50% Lei 12.101/09

30 – abatimentos diversos percentuais, 

com exceção de 100% (descontos 

comerciais) 



1º Passo – Calcular o numero 

de pagantes

• Com isso temos:

100 – Total Matriculados

(-)    14 – Bolsistas Totais 100%

_______

86 Alunos Pagantes



2º Passo – Verificar 1 x9 e 1 x 5

Obrigatoriedade 1x9    

86/9 = Necessário 10 bolsas 100%.

Concessão de 12 bolsas 100%.

Cumpriu 1º requisito!



2º Passo – Verificar 1 x9 e 1 x 5

Obrigatoriedade 1x5

86/5 = Necessário 17 bolsas 100% 

Concessão 12 bolsas 100%

Concessão 10 bolsas 50% (10/2) = 

5 convertidas 

Total 12+5 = 17 bolsas – Cumpriu 

2º requisito!    



CALCULADORA DO 

MEC, USAR? Nova 

Versão!

Anexos VIII A e B – Portaria 



Ensino Superior – Com PROUNI – 13 – A

§ 2º Somente serão aceitas no âmbito da educação

superior bolsas de estudo vinculadas ao Prouni,
salvo as bolsas integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento) para

pós-graduação stricto sensu.

§ 3º Excepcionalmente serão aceitas como gratuidade, no âmbito da

educação superior, as bolsas de estudo integrais ou parciais de 50%

(cinquenta por cento) oferecidas fora do Prouni aos alunos enquadrados

nos arts. 14 e 15 (perfis de Renda e do MEC), desde que a entidade

tenha cumprido a proporção de uma bolsa de estudo

integral para cada 9 (nove) alunos pagantes no

Prouni e que tenha ofertado bolsas no âmbito do

Prouni que não tenham sido preenchidas. .



Entidades S/ Adesão ao Pro UNI

2º Passo – Verificar 1 x9 e 1 x 4

Obrigatoriedade 1x4

86/4 = Necessário 21,5 bolsas

100%
Concessão 12 bolsas 100%

Concessão 10 bolsas 50% (10/2) = 5

convertidas

Total 12+5 = 17 bolsas – Não Cumpriu 2º

requisito!



Outras Disposições Inclusas no artigo 13 –
Ed. Básica 

§ 4º Para fins do cumprimento da proporção de que trata o 

inciso III (1/5) do caput: 

I - cada bolsa de estudo integral concedida a aluno com

deficiência, assim declarado ao CENSO da Educação Básica,

equivalerá a 1,2 (um inteiro e dois décimos) do valor da bolsa

de estudo integral; e

II - cada bolsa de estudo integral concedida a aluno

matriculado na educação básica em tempo integral equivalerá a

1,4 (um inteiro e quatro décimos) do valor da bolsa de estudo

integral.

§ 5º As equivalências previstas nos incisos I e II do §
4º não poderão ser cumulativas.



Outras Disposições do artigo 13 
§ 2o Será facultado à entidade substituir até 25%

(vinte e cinco por cento) da quantidade das bolsas

de estudo definidas no inciso III do caput e no § 1o

por benefícios concedidos a beneficiários cuja

renda familiar mensal per capita não exceda o valor

de um salário mínimo e meio, tais como transporte,

uniforme, material didático, moradia, alimentação e

outros benefícios, ações e serviços definidos em ato

do Ministro de Estado da Educação.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Também aplicável às IES



LIMITE DO USO BENEFICIOS 

Obrigatoriedade 1x5

100/5 = Necessário 20 bolsas 100%

Posso usar com benefícios 25% dos 20 = 5 bolsas 

(Entendimento AUDISA)

MEC calcula 25% do total de bolsas concedidas.



CONVERSÃO – Anexo IX

Variáveis utilizadas

Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios

complementares no exercício anterior ao do protocolo de concessão ou

renovação do CEBAS.

Receita bruta anual de mensalidades do exercício anterior ao do protocolo

de concessão ou renovação do CEBAS.

Total de alunos matriculados, excluindo-se os alunos inadimplentes (Artigo

13-C, § 2º, da Lei 12.101/2009), no exercício anterior ao do protocolo de

concessão ou renovação do CEBAS.

Valor de referência utilizado para conversão dos benefícios complementares

em bolsas de estudo integrais.

Bolsas integrais equivalentes a benefícios complementares.



CONVERSÃO – Exemplo

Custo com Material – R$ 100.000,00 (Vbc)

Receita Bruta Anual de Mensalidades/Ano anterior – R$ 

1.000.000,00 (M)

Total de alunos matriculados, excluindo-se os alunos inadimplentes 

(Artigo 13-C, § 2º, da Lei 12.101/2009), no exercício anterior ao do 

protocolo de concessão ou renovação do CEBAS – 100 alunos (A)

VR = 1.000.000,00 (M)/1000 (A) = 10.000,00

BC = 100.000 (Vbc)/10.000 (VR) = 10 bolsas

O número de beneficiários dos benefícios de Tipos 1 e 2 efetivamente concedidos não 

poderá ser inferior ao número mínimo de bolsas de estudo integrais 



TIPOS DE BENEFÍCIOS

Tipo 1
Benefícios destinados exclusivamente ao aluno 

bolsista, tais como transporte escolar, uniforme, 

material didático, moradia e alimentação; 

Devem firmar Termo de Concessão de Benefícios 

Complementares com cada um dos beneficiários com 

vigência no exercício anterior ao protocolo do requerimento, 

renovável a cada período letivo.

Anexo I e Anexo VI – B da Portaria



TIPOS DE BENEFÍCIOS

Devem firmar Termo de Concessão de Benefícios 

Complementares com cada um dos beneficiários com 

vigência no exercício anterior ao protocolo do requerimento, 

renovável a cada período letivo.

Anexo II e Anexo VI – C da Portaria

Tipo 2

Ações e serviços destinados a alunos (não 

necessariamente bolsistas) e seu grupo familiar, 

com vistas a favorecer o acesso, a permanência e 

a aprendizagem do estudante na instituição de 

ensino;  



TIPOS DE BENEFÍCIOS

Deverão firmar Termo de Parceria com instituições públicas de ensino, 

com vigência no exercício anterior ao do protocolo do requerimento, 

estendida pelo período pretendido da certificação

Anexo III e Anexo IV

Tipo 3
Projetos e atividades de educação em tempo integral 

destinados à ampliação da jornada escolar dos alunos 

da educação básica matriculados em escolas públicas 

que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou 

muito baixo segundo a classificação do INEP e que, 

cumulativamente, apresentem desempenho inferior à 

meta projetada pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB. 



CÁLCULO  PER CAPITA (Bolsistas e 

TIPO 2 benefícios) - Anual

• Soma e média de todos os rendimentos

brutos, mínimo 3 meses anteriores /

número de membros do grupo familiar.

Art. 12 1º da Portaria MEC.

• Exclusões; Art. 12 3º da Portaria MEC
(programas de transferência de renda, pensão

alimentícia comprovada e alguns eventos).



CÁLCULO  PER CAPITA 

• Dispensa análise socioeconômica

famílias incluídas no CadÚnico

(Prioridade);

programas de transferência de renda

cujos critérios de seleção sejam

comprovadamente compatíveis com os da

Lei no 12.101, de 2009 (Ex. Bolsa

Família).



CADUNICO

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as 

famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema 

pobreza.

Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, 

pelos Estados e pelos municípios para implementação de 

políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida 

dessas famílias.

Quem deve estar inscrito no Cadastro Único

• Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda:

• Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou

• Que ganham até 3 salários mínimos de renda 

mensal tota l.



CADUNICO

Programas Renda

Compatível 

com a Lei 

12.101

Beneficio de Prestação Continuada Até 3 salarios minimos por familia Sim

Bolsa Familia
Familia com renda mensal entre 

R$85,00 a R$170,00 por pessoa 
Sim

Cartão Reforma Até 3 salarios minimos por familia Sim

Ciencias sem Fronteiras Até 3 salarios minimos por familia Sim

CNH Social Até 3 salarios minimos por familia Sim

Criança Feliz Até 3 salarios minimos por familia Sim

PETI Até 3 salarios minimos por familia Sim

Tarifa Social de Energia Eletrica Até 3 salarios minimos por familia Sim

Telefone Popular Até 3 salarios minimos por familia Sim



DCS – CUIDADOS!

• Demonstrativos assinados pelo representante legal

contador responsável.

• DRE segregada por área de atuação, quando for o

caso.

• No BP e DRE segregar Educação Básica da

Superior.

• Segregar por tipo de bolsa; ProUNI, Bolsas Lei

12.101/09 integrais (100%) e parciais (50%), bolsas

integrais convenção coletiva, bolsas institucionais.



DCS – CUIDADOS!

• A inadimplência  controlar/acompanhar para fins

de calculo exige  controle interno.
Cuidados:

As entidades devem segregar contabilmente e em seus controles internos os

alunos nos seguintes grupos, a fim de facilitar o planejamento e controle:

Bolsistas 100% lei 12.101/09 – Meio período

Bolsistas 100% lei 12.101/09 – Tempo Integral

Bolsistas 100% lei 12.101/09 - Tempo Integral c/ deficientes

Bolsistas 100% Convenção (Com perfil socioeconômico)

Bolsistas 100% Convenção (Sem perfil socioeconômico)

Descontos Comerciais e/ou Incondicionais

Bolsistas 50% lei 12.101/09 – Meio Período

Bolsistas 50% lei 12.101/09 – Tempo Integral

Outros Descontos Comerciais/Bolsas diferentes de 100% ou outros critérios

Bolsistas 50% Pro Uni

Bolsistas 100% Pro Uni



Quadro Resumo
Básica IES 

PROUNI

IES SEM 

PROUNI

Inciso I Artigo 13º  - Cumprir PNE SIM SIM SIM

Inciso II Artigo 13º - Padrões de qualidade MEC SIM SIM SIM

Inciso III Artigo 13º - 1 / 5 SIM SIM NÃO

§ 1º Artigo 13º - Obrigatório 1 / 9 + complem. 50% SIM SIM SIM

§ 2º Artigo 13º -25% Benef. Comp. (Apoio.Bolsista) SIM SIM SIM

§ 3º Artigo 13º - 25% c/ Exten.jornada Aluno Escola 

Pública

SIM NÃO NÃO

§ 4º Artigo 13º - Deficiente= 1,2 e Integral=1,4 SIM NÃO NÃO

§ 4º Artigo 13ºA - Uso Bolsas Pós stricto sensu N/A SIM NÃO

Inciso II Artigo 13º B – 1 / 4 NÃO NÃO SIM

§ 3º Artigo 13º B – 1 / 25 em cada unidade NÃO NÃO SIM

§ 4º Artigo 13º B – Bolsas 100% em todos os 

cursos de todas as unidades

NÃO NÃO SIM



SAÚDE 
(Artigos 18 a 28 do 

Decreto 8.242/14)

Nova Portaria MS 834/16



Órgão Responsável pela 

Certificação

DCEBAS – Ministério da Saúde
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/secretarias/sas/cebas 

No site temos:

-Cartilha informativa

-Atas das reuniões do comitê consultivo (antigo site)

-Andamento processos (inclusive supervisões)

-Notas informativas (antigo site)

-Principais motivos de diligencias, dentre outros....



Conforme art. 27 da Portaria GM/MS nº 834 de 26/04/2016, fica estabelecido que os

Requerimentos de Concessão ou Renovação do CEBAS deverão ser realizados via

Sistema Informatizado.

Para realizar o requerimento por meio eletrônico o representante legal da entidade,

primeiramente, deverá encaminhar um e-mail ao endereço eletrônico

siscebas@saude.gov.br com o nº do CNPJ e a ata de eleição digitalizada, a qual

deverá conter o período do mandato na instituição. Caso seja representante de

mais de uma entidade, será necessário encaminhar as atas de todas as entidades

com os respectivos períodos de mandatos e os números de CNPJ, além dos

seguintes campos preenchidos:

- NOME DO RESPONSÁVEL;

- CPF DO RESPONSÁVEL;

- CARGO DO USUÁRIO;

- E-MAIL.

Conforme art. 80 da Portaria, fica estabelecido que até a implantação do Sistema 

de que trata o art. 27, os requerimentos serão protocolados pessoalmente, junto 

ao DCEBAS/SAS/MS, ou por via postal, considerando-se a data do protocolo a 

mesma da postagem. 

mailto:siscebas@saude.gov.br


http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/







Pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% 

(sessenta por cento), em conformidade com o art. 4º e 6º da Lei nº 12.101, de 

2009

Pela prestação anual de serviços prestados ao SUS em percentual menor que 

60% (sessenta por cento) e por aplicação de percentual da receita efetivamente 

recebida da prestação de serviços de saúde em gratuidade, em conformidade 

com o art. 8º da Lei nº 12.101, de 2009

Pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) da receita efetivamente 

recebida da prestação de serviços de saúde em gratuidade, quando não 

houver interesse de contratação pelo gestor do SUS, em conformidade com o 

art. 8º, inciso I da Lei nº 12.101, de 2009

Artigo 4º portaria 834/16/MS – Formas de Comprovar 

condição beneficente:



Pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a pessoas 

com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância 

psicoativa, em conformidade com o art. 7-A da Lei nº 12.101, de 2009

Pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de 

contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em 

conformidade com o art. 8-A da Lei nº 12.101, de 2009

pela execução de ações exclusivamente de promoção da saúde voltadas para 

pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de 

drogas, desde que comprovem a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) de sua receita bruta em ações de gratuidade, em conformidade com o 

art. 8-B da Lei nº 12.101, de 2009

“NOVIDADES”



Pela realização de projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, 

em conformidade com o art. 11 da Lei 12.101, de 2009 – HOSPITAIS 

RECONHECIDOS COMO DE EXCELENCIA – Gastar no mínimo o valor da 

isenção usufruída – Artigo 11 Portaria 834/MS.

Pela condição de beneficente, conforme o disposto no art. 110 da Lei nº 12.249, 

de 2010 – Somente AS JÁ certificadas ANTES da Lei 12.101/09 por este critério 

– Artigo 12 Portaria 834/MS.

CASOS ESPECIFICOS E 

PONTUAIS



OFERTA ao SUS (Gestor Local), no mínimo, de 

60% dos serviços

Celebrar contrato, 

convênio ou 

instrumento 

congênere com o 

gestor do SUS

- Termo de Pactuação das ações de 

gratuidade;

- Contrato, convênio ou instrumento 

congênere, firmado com o gestor do 

SUS, de prestação de serviços, 

explicitando, também, as ações de 

gratuidade pactuadas na área de 

saúde

GESTOR

INTERESSE pela 

contratação

AUSENCIA DE INTERESSE 

OU CONTRATAÇÃO abaixo 

dos 60%



OFERTA ao SUS (Gestor Local), no mínimo, de 

60% dos serviços

Celebrar contrato, 

convênio ou 

instrumento 

congênere com o 

gestor do SUS

GESTOR

INTERESSE pela 

contratação

REQUISITOS

Capítulo I Seção II da Portaria 834/MS –

Da Prestação de Serviços ao SUS no 

Percentual Mínimo de 60% 

Artigos 14 a 22

DOCUMENTAÇÃO

Capítulo II Seção II da Portaria 834/MS –

Da Instrução do Requerimento

Artigo 30



CONCEITOS IMPORTANTES

a) Atendimentos realizados;

b)  Número de pessoas atendidas;

c)  Paciente dia;

d) Procedimentos Ambulatoriais;

e) SCNES

f) DATASUS/TABWIN



REQUISITOS
A prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de

60% (sessenta por cento) será comprovada por meio dos registros:

I - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS);

II - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); e

III - Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e 

Ambulatorial NÃO SUS (CIHA).

I - produção de internações hospitalares medida pela razão 

paciente-dia; e

II - produção de atendimentos ambulatoriais medida por 

quantidade de atendimentos/procedimentos.



EXEMPLO CALCULO CONTRATO DE GESTÃO

Produção Hospital “PRÓPRIO” – 1.000 (SUS E NÃO SUS)

Produção do CONTRATO DE GESTÃO – 200 (Exemplo 1)

Produção do CONTRATO DE GESTÃO – 90 (Exemplo 2)

10% dos SEUS serviços – 100 (1.000 X 10%)

POSSO INCORPORAR 100 AO CALCULO (exemplo 1) !!!

POSSO INCORPORAR 90 AO CALCULO (exemplo 2) !!!



Inclusão Artigo 6º - A e § 1º (artigo 17 

portaria) :

“ Art. 6º-A Para os requerimentos de renovação de

certificado, caso a entidade de saúde não cumpra o

disposto no inciso III do caput do art. 4º (60%) no

exercício fiscal anterior ao exercício do requerimento, o

Ministério da Saúde avaliará o cumprimento do requisito com

base na média do total de prestação de serviços ao SUS

de que trata o inciso III do caput do art. 4º pela entidade

durante todo o período de certificação em curso (3 anos),

que deverá ser de, no mínimo, 60% (sessenta por cento).



Principais alterações para Entidades com 

Renovação/Concessão por cumprimento de 

60% SUS

§ 1º Para fins do disposto no caput, apenas

será admitida a avaliação pelo Ministério da

Saúde caso a entidade tenha cumprido, no

mínimo, 50% (cinquenta por cento) da

prestação de seus serviços ao SUS de que

trata o inciso III do caput do art. 4º em cada um

dos anos do período de certificação.



BASE DE DADOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DATASUS

Mês
INTERNAÇÃO 

SUS - SIH

INTERNAÇÃO 

NÃO SUS -  

CIHA 

AMBULATORIAL 

SUS -  SIA 

AMBULATORIAL 

NÃO SUS - CIHA

Janeiro 2155 25153

Fevereiro 2678 25403

Março 3938 28212

Abril 3057 27384

Maio 3065 21 27365 501

Junho 3305 111 26972 2860

Julho 3248 161 28269 4713

Agosto 2882 37 28709 1732

Setembro 3190 25963

Outubro 2876 105 29278 3505

Novembro 2957 207 27929 3300

Dezembro 2194 26199

Total 35.545          642                 326.836         16.611                 



PACIENTES DIA SUS - CONFORME DATA SUS (AIH) 16.095

PACIENTES DIA NÃO SUS - CONFORME DATA SUS (CIHA) 10.077

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS -

CONFORME DATA SUS (SIA) 333.852

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NÃO 

SUS (CIHA) 685.171

INTERNAÇÕES SUS 61,50%

AMBULATORIAL SUS 32,76%

LIMITE DE USO 

PELA PORTARIA = 10%

PERCENTUAL SUS FINAL - ANTES DA 

VERIFICAÇÃO DO ART. 33 71,50%
CASO A ENTIDADE ATUE EM UMA DAS AREAS DO ART. 20:

PREENCHER SIM OU 

NÃO

I - atenção obstétrica e neonatal; 1,5% SIM

II - atenção oncológica; 1,5%

III - atenção às urgências e emergências; 1,5%

IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack 

e outras drogas; e Pessoas com transtornos mentais. 1,5%

V – Atenção a saúde da pessoa com deficiência 1,5 %

VI - hospitais de ensino. 1,5%

PERCENTUAL SUS FINAL AO CEBAS 73%



OFERTA ao SUS (Gestor Local), no mínimo, de 

60% dos serviços

- Termo de Pactuação das ações de 

gratuidade;

- Contrato, convênio ou instrumento 

congênere, firmado com o gestor do 

SUS, de prestação de serviços, 

explicitando, também, as ações de 

gratuidade pactuadas na área de 

saúde

GESTOR

AUSENCIA DE INTERESSE 

OU CONTRATAÇÃO abaixo 

dos 60%

REQUISITOS

Capítulo I Seção III da Portaria 

834/MS – Das Ações de 

Gratuidade na Área da Saúde

Artigos 23 e 24

DOCUMENTAÇÃO

Capítulo II Seção II da Portaria 

834/MS – Da Instrução do 

Requerimento

Artigo 31



I - 20% (vinte por cento), quando não houver interesse

de contratação pelo gestor local do SUS ou se o

percentual de prestação de serviços ao SUS for inferior a

30%;

II - 10% (dez por cento), se o percentual de prestação de

serviços ao SUS for igual ou superior a 30% e inferior a

50%;

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de prestação de

serviços ao SUS for igual ou superior a 50%.

§ 1º A receita de que trata o "caput" será aquela

efetivamente auferida pela prestação de serviços de

saúde, proveniente dos serviços remunerados ou não

pelo SUS.



§ 3º Para efeito deste artigo, consideram-se ações de gratuidade:

I - casa de apoio: manutenção de instalações físicas que visem apoio e suporte a pacientes 

em trânsito para tratamento, dentre as quais:

a) atenção à mulher;

b) atenção à criança;

c) atenção oncológica; e

d) atenção a dependentes químicos, entre outros;

II - apoiar a gestão local na formação de profissionais da área de saúde;

III - promover ações de educação em saúde coletiva junto à população local, no intuito de 

promover a melhoria de práticas de alimentação saudável com foco nas diretrizes do 

Ministério da Saúde, atividades corporal e física, prevenção e controle de tabagismo, 

redução da morbimortalidade e do uso abusivo de álcool e drogas, aprovadas pelo gestor do 

SUS;

IV - apoiar o gestor do SUS na realização de campanhas no intuito de promover a doação 

de órgãos, sangue, fortalecimento do aleitamento materno exclusivo e esclarecimento sobre 

obesidade;

V - promoção de atividades recreativas e lúdicas para pacientes com internações de longa 

permanência;

VI - criação de núcleos de avaliação, controle e monitoramento a paciente com déficit 

nutricional e obesidade; e

VII - outras pactuadas com o gestor do SUS.



§ 2º A aplicação em ações de gratuidade na

área de saúde do percentual da receita

efetivamente auferida pela prestação de

serviços de saúde será verificada por meio das

demonstrações contábeis.

Art. 24. Em hipótese alguma será admitida

como aplicação em gratuidade a eventual

diferença entre os valores pagos pelo SUS e

os preços praticados pela entidade ou pelo

mercado.



GRATUIDADE - CUIDADOS
Lei 12.101/09 Art. 10. Em hipótese alguma será admitida como

aplicação em gratuidade a eventual diferença entre os valores

pagos pelo SUS e os preços praticados pela entidade ou pelo

mercado.

A gratuidade é pelo custo? Ou pode ser valor de mercado de 

plano de saúde ou valor SUS?

É CUSTO. Os atendimentos não podem ser valorizados.

Fonte: Consulta MS

IMPORTANTE: Fazer constar Pactuação Gestor o método de 

valoração das gratuidades !!!! 



Cálculo Receita Efetivamente 

Recebida - Saúde 

Descrição R$ 

(+) Contas a recebe saldos iniciais 1.532.584

(+) Receitas Operacionais do Período 15.337.699

(-) Contas a receber Saldos Finais (1.411.931)

(-) Glosas de prestação de serviços 0,00

(-) variação de Provisão de PCLD 0,00

(=) Receita Efetivamente Recebida na saúde 15.458.352

Obrigação de gratuidade 20% 3.091.670,40

Gratuidade apresentada 4.246.667 – 27,47% 



ATENÇÃO AS FORMALIDADES 

DO PROCESSO! 

O TEMPO NÃO VOLTA!

PARECER DA AGU !!!



DOCUMENTOS – ARTIGO 30 E 31 PORTARIA 60% Gratuidade

I - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ)
X X

II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e, quando for o caso, 

do instrumento comprobatório de representação legal
X X

III - cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente 

registrado junto ao órgão competente, que demonstre o 

cumprimento dos seguintes requisitos

X X

a) constituição como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, há 12 (doze) 

meses, no mínimo;
Importante atentar se 

estes itens mínimos estão 

no estatuto de forma clara

b) finalidade de prestação de serviços na área da saúde; e

c) previsão, em caso de dissolução ou extinção, sobre a destinação do eventual patrimônio 

remanescente, a entidades sem fins lucrativos cogêneres ou a entidades públicas;

IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal 

anterior ao requerimento, destacando informações sobre o 

público atendido e os recursos envolvidos e assinado pelo 

representante legal

X X

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj


V - balanço patrimonial, § 1º X

VI - demonstração das mutações do patrimônio líquido § 1º X

VII - demonstração dos fluxos de caixa § 1º X

VIII - demonstração do resultado do exercício X X

IX - notas explicativas, X X

X - cópia da proposta de oferta da prestação de serviços ao 

SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), 

efetuada pelo responsável legal da entidade ao gestor local do 

SUS, protocolada junto à Secretaria de Saúde respectiva

X X

XI - cópia do contrato, convênio ou instrumento congênere 

firmado com o gestor do SUS, acompanhada da cópia dos 

respectivos termos aditivos referentes ao exercício anterior ao 

do requerimento do CEBAS

X
X, quando for o 

caso

XII - cópia do contrato de gestão, na hipótese do disposto no §

1º do art. 16, quando for o caso
X N/A

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/balanco_patrimonial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/notas_explicativas


Declaração fornecida pelo Gestor SUS que ateste ausência de 

interesse
N/A X

termo de pactuação das ações de gratuidade pactuadas na área de 

saúde, a serem executadas em razão da aplicação de percentual da 

receita em gratuidade, quando for caso.

N/A X

OBSERVAÇÃO

§ 1º As entidades que obedeçam ao requisito do inciso II do art. 7º 

(Entidades que prestam contas 60%) ficam dispensadas da 

apresentação dos demonstrativos contábeis de que trata o "caput", 

com exceção dos dispostos nos incisos VIII e IX do "caput".

Recomendação da AUDISA é 
mandar peças contábeis 
inteiras, pois a lei o prevê. 



MAPEAMENTO 

PRINCIPAIS MOTIVOS 

DE DILIGÊNCIAS



No cotidiano da análise dos requerimentos de Concessão e Renovação

do CEBAS-SAÚDE, a quase totalidade dos processos precisa ser

diligenciada, devido aos seguintes problemas:

• As informações sobre as internações hospitalares não são medidas

por paciente-dia;

• Ausência de informações sobre a CIH/CIHA;

• As entidades não apresentam: cópia da carta de oferta de prestação

de serviços ao SUS; cópia do convênio ou instrumento

congênere; atestado do Gestor sobre o cumprimento das metas

pactuadas, e cópia do estatuto social em vigor no exercício fiscal

anterior ao protocolo do requerimento;

• As receitas e despesas são apuradas pelo regime de caixa, o que é

vedado pela legislação da certificação;

• O Balanço Patrimonial não apresenta a conta “ Depreciação

Acumulada ” ;

• Ausência de autenticação nas cópias apresentadas.



CONTABILIDADE X CEBAS

DETALHAMENTO NO ARTIGO 30 DA 

PORTARIA 834/MS

Das Demonstrações Contábeis e Sua 

Análise

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracoescontabeis.htm


CONTABILIDADE X CEBAS

Balanço patrimonial, contendo:

a) discriminação quanto aos componentes do 

ativo circulante e não circulante, quanto à 

composição do passivo circulante e não 

circulante, e quanto à composição do 

patrimônio líquido;

b) constituição das provisões; e

c) depreciações;

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/balanco_patrimonial


CONTABILIDADE X CEBAS

Demonstração do resultado do exercício, 

contendo:

a) receita bruta anual auferida, devidamente 

discriminada e segregada por área de atuação;

b) detalhamento das despesas e custos 

ocorridos, devidamente discriminados por área 

de atuação, além das despesas com 

gratuidade, quando couber, sem prejuízo das 

demais despesas;

c) superávit ou déficit do exercício; e

d) valor do benefício fiscal usufruído



CONTABILIDADE X CEBAS

Notas explicativas, com receitas e despesas

segregadas por área de atuação da entidade,

contendo:

a) resumo das principais práticas contábeis;

b) critérios de apuração e detalhamento das receitas

e despesas, especialmente com doações,

subvenções, convênios, contribuições e aplicação de

recursos;

c) detalhamento, por elemento de despesa, das

ações de gratuidade na área de saúde, bem como o

respectivo critério de apuração; e

d) o valor dos benefícios fiscais usufruídos;

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/notas_explicativas


DOCUMENTOS

Com. 

Terapeutica -

Art. 8o

Com. 

Terapêutica -

Art. 10o

Promoção

I - comprovante de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
X X X

II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e, 

quando for o caso, do instrumento comprobatório 

de representação legal

X X X

III - cópia do ato constitutivo da entidade, 

devidamente registrado junto ao órgão 

competente, que demonstre o cumprimento dos 

seguintes requisitos

X X X

a) constituição como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, há 12 (doze) meses, no mínimo;

Importante atentar se estes itens mínimos estão 

no estatuto de forma clara

b) finalidade de prestação de serviços na área da saúde; e

c) previsão, em caso de dissolução ou extinção, sobre a destinação do 

eventual patrimônio remanescente, a entidades sem fins lucrativos 

cogêneres ou a entidades públicas;

IV - relatório de atividades desempenhadas no 

exercício fiscal anterior ao requerimento, 

destacando informações sobre o público atendido 

e os recursos envolvidos e assinado pelo 

representante legal

X X X

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj


V - balanço patrimonial,

Artigo 32 

exclui X X

VI - demonstração das mutações do patrimônio líquido

Artigo 32 

exclui X X

VII - demonstração dos fluxos de caixa

Artigo 32 

exclui X X

VIII - demonstração do resultado do exercício X X X

IX - notas explicativas,

Artigo 32 

exclui X X

X - cópia da proposta de oferta da 

prestação de serviços ao SUS no 

percentual mínimo de 60% (sessenta por 

cento), efetuada pelo responsável legal da 

entidade ao gestor local do SUS, 

protocolada junto à Secretaria de Saúde 

respectiva

Artigo 32 

exclui
X X

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/balanco_patrimonial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/notas_explicativas


Cópia do contrato, convênio ou instrumento 

congênere, firmado com o gestor do SUS, para a 

prestação de serviços, observada a 

regulamentação da Política Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da 

Saúde

X N/A N/A

Declaração do gestor do SUS atestando a 

execução das ações pactuadas no contrato, 

convênio ou instrumento congênere

X N/A N/A

O contrato, convênio ou instrumento congênere 

de que trata o "caput" deve conter a descrição 

das ações e serviços de promoção da saúde 

pactuados com o gestor do SUS.

N/A X X



Art. 77. A certificação da entidade

beneficente de assistência social na área

de saúde não impede a celebração de

contratos, convênios ou instrumentos

congêneres com órgãos de outra área que

não aquela da certificação, desde que

atendida a legislação pertinente.



ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
(artigos 37 ao 40 do 

Decreto 8.242/14)



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ENTIDADES QUE 
ATUAM NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Artigos 203, e 204, da Constituição da República;

- Decálogo – Direitos Socioassistenciais Decálogo – Direitos 
Socioassistenciais;

- Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, com as alterações da Lei 
12.435/2011;

- Decreto no 6.308, de 14 de dezembro de 2007;

- Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

- Decreto Federal nº 8.242, de 2014



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ENTIDADES 
QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Lei nº 12.435/2011 – altera alguns artigos da LOAS (Lei nº 8.742/93);

- Resolução nº 27, de 19 de setembro de 2011 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Portaria MDS nº 353 de 23/12/2011;



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ENTIDADES 
QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Lei nº 12.435/2011 – altera alguns artigos da LOAS (Lei nº 8.742/93);

- Resolução nº 27, de 19 de setembro de 2011 do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

- Portaria MDS nº 353 de 23/12/2011;



Relatório de

atividades do

exercício fiscal

anterior ao do

requerimento,

destacando

informações

sobre o público

atendido e os

recursos

envolvidos.

É um documento por meio do qual a entidade

descreve as atividades realizadas no exercício fiscal

anterior ao requerimento do CEBAS. Por exemplo, se

o requerimento de certificação for apresentado em

2014, o relatório de atividades deverá referir-se ao

exercício fiscal anterior, ou seja, 2013.

Esse relatório deve conter descrição de forma

clara das atividades/projetos/programas

desenvolvidos, informando, em cada atividade:

• o público alvo,

• o horário de funcionamento,

• recursos humanos envolvidos (quais profissionais

dispõe a entidade, a carga horária de trabalho da

equipe e o vínculo com a entidade – se é por

contrato de trabalho ou

se é trabalho voluntário).

• a abrangência territorial,

•a forma de participação dos usuários e/ ou as

estratégias utilizadas nas etapas de elaboração,

execução, avaliação e monitoramento das atividades,

•a origem dos recursos financeiros (se forem

recursos públicos identificar órgão/ secretaria) e as

respectivas despesas.



Fique Alerta

A Resolução CNAS nº 16/2010 foi REVOGADA pela Resolução

Nº 14 de maio de 2014.

SITE MDS Orientação conjunta MDS x CNAS (baixar)

Os antecedentes que motivaram a presente Resolução resumem-se na

necessidade de tornar esta regulamentação mais compreensível e

aplicável à realidade dos conselhos de assistência social.

Importante salientar que essas mudanças não alteram

significativamente os requisitos para a inscrição de entidades e

suas respectivas ofertas nos CAS, o conteúdo mantem-se

íntegro, porém, a Resolução nº 14/2014 favorece a

compreensão e o entendimento dos Conselhos de Assistência

Social enquanto fiscalizador e executor do controle social no âmbito da

Política de Assistência Social.



Fique Alerta

A mudança mais significativa consiste na análise

aprofundada das ofertas prestadas, em

detrimento dos documentos formais, ou seja, o

Plano de Ação, o Relatório de Atividades e Visita

Técnica realizada devem ser os instrumentos

definidores do reconhecimentos de tais ofertas no

campo da política de assistência social.
Diretriz de descentralização político-administrativa que reconfigura as

relações entre os entes federados, cabendo à esfera nacional a

coordenação e as normas gerais, e às esferas estaduais e municipais

a coordenação em seu âmbito e a execução de serviços.



Prazos

INDETERMINADO, PORÉM, DEVEM SER ENTREGUES

PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

(CONFORME MODELO RESOLUÇÃO – IMPORTANTE)

ATÉ 30 DE ABRIL DE CADA ANO. ESSA ENTREGA

DEVE TER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

(DECLARAÇÃO COM NO MINIMO: DADOS ENTIDADE,

TIPO DE INSCRIÇÃO, NUMERO E ANO DA INSCRIÇÃO,

OFERTAS, CARIMBO E ASSINATURA CONSELHO).

OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E 

MONITORAMENTO.



Alteração do artigo 18 

Art. 18. A certificação ou sua renovação será

concedida à entidade de assistência social que

presta serviços ou realiza ações

socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e

planejada, para os usuários e para quem deles

necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº

8.742, de 7 de dezembro de 1993.

(retirou a palavra “qualquer” – antes: ...sem

qualquer discriminação...)



Alteração do § 1º  do artigo 18 
§ 1º Consideram-se entidades de assistência social

aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e

assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei

nº 8.742 (Inclusão no texto anterior), de 7 de

dezembro de 1993, e as que atuam na defesa e garantia

de seus direitos.

(Esclarece melhor quem são os beneficiários... Os

abrangidos pela 8.742)
Sensível, porém, importante mudança, pois foi a “deixa” para a 

ratificação da inclusão dos aprendizes (Inserção ao mercado de 

trabalho), e casa de apoio (tirou de uma zona “obscura”).



Envio Processo

Processo Concessão/Renovação MDS –

Enviado em meio Físico !!!

Porém: Entidades de Educação

(Preponderantes), com atuação na

Assistência Social, devem preencher o

SISCEBAS.



Atendimentos
I - de atendimento: aquelas que, de forma

continuada, permanente e planejada, prestam

serviços, executam programas ou projetos e

concedem benefícios de proteção social básica ou

especial, dirigidos às famílias e indivíduos em

situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

Tipificados conforme Resolução 109 CNAS !!!

Cuidados: 

Assegurar que os serviços sejam ofertados na perspectiva da 

autonomia e garantia de direitos;

Garantir existência de processos participativos dos usuários.

http://legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=583318


Demonstrações Contábeis

-Balanço Patrimonial (Não

Obrigatório para entidades

exclusivas Social/e entidades

de Habilitação e

Reabilitação);

-Demonstração do Resultado

do Exercício (Obrigatória);

Demonstração dos Fluxos de

Caixa (Não Obrigatório para

entidades exclusivas Social/e

entidades de Habilitação e

Reabilitação);

-Demonstração das

Mutações do Patrimônio

Liquido(Não Obrigatório para

entidades exclusivas Social/e

entidades de Habilitação e

Reabilitação);

-Notas Explicativas
(Obrigatória)

Apresentar os documentos, devidamente

assinado pelo representante legal da entidade

e por técnico registrado no Conselho

Regional de Contabilidade, em conformidade

com as normas contábeis vigentes à época

A apresentação da DRE não deve conter

rubricas genéricas (Exemplos: receitas gerais,

receitas diversas, outras receitas, etc.).

É preciso ficar claro se a origem dos recursos

advém ou não da cobrança de usuários.

É necessário demonstrar os valores das

receitas e as despesas de forma analítica

conforme as atividades desenvolvidas.

As receitas também devem ser separadas

por cada área de atuação da entidade

(Assistência Social, Educação e Saúde),

quando for o caso.



DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS

SERVIÇO

ESPECIALIZAD

O EM

ABORDAGEM

SOCIAL

SERVIÇO DE

ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

DEMAIS SERVIÇOS

SOCIAIS

Nº Atendidos/Ano

Salários e Encargos 
Trabalhista 

Despesas Sociais 
Subvencionadas

Trabalho Voluntário

Gastos com 
Alimentação

Despesas com 
Manutenção

Despesas 

c/Locomoção e 
Combustíveis

Desps. Serv. Públicos 
(água, luz,tel.etc.)

Despesas com 
Seguros

Material de 
Expediente

Despesas com 
Depreciações

Serviços Terceiros 
Pessoa Física

Serviços Terceiros 
Pessoa Jurídica



Assessoramento

II - de assessoramento: aquelas que, de forma

continuada, permanente e planejada, prestam

serviços e executam programas ou projetos voltados

prioritariamente para o fortalecimento dos

movimentos sociais e das organizações de usuários,

formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao

público da política de assistência social;

Conforme Resolução 27 CNAS !!!



Defesa e Garantia de Direitos

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de

forma continuada, permanente e planejada, prestam

serviços e executam programas ou projetos voltados

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos

socioassistenciais, construção de novos direitos,

promoção da cidadania, enfrentamento das

desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos

de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de

assistência social.
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ALTERAÇÕES/  

INCLUSÕES ÁREA 

SOCIAL
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Novidades Entidade de habilitação e reabilitação 

(Inciso I § 2º artigo 18 e Artigo 23 A)
Antes

Mínimo 60% SUAS

Respeitava critérios de preponderância para as entidades mistas, e

analises MEC e MS.

Atual

- 100% gratuito como requisito

- Serão certificadas só pelo MDS ainda que exerçam suas

atividades em articulação com ações educacionais ou de saúde

(dispensada a analise do MEC e MS, e critérios de preponderância)

IMPORTANTE: Apesar de não serem analisadas pelo MEC e MS,

mantem-se obrigatório registros no CNES e CENSO (Educacenso e

SISCEBAS) – Inciso I e II artigo 23 A.



ARTIGO 10 - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO

Exemplo 1: Caso a entidade desenvolva apenas o ensino para pessoas com

deficiência, a solicitação do CEBAS deverá ser feita por meio do Ministério da

Educação.

Já a entidade que ofertar apenas serviços clínicos para pessoas com

deficiência, como o caso de órtese e prótese, a solicitação do CEBAS deverá

ser feita por meio do Ministério da Saúde.

Exemplo2: A entidade oferta serviços/programas/projetos reconhecidos da

assistência social e os desenvolve de forma gratuita, contínua e planejada,

mas cobra pelos serviços da educação ou saúde. Nesse caso, ela será

considerada como entidade que tem atuação em mais de uma área da

certificação. Por conseguinte, a entidade deverá protocolar sua solicitação no

ministério da atividade preponderante (a área que tem a maior despesa).

Exemplo3: A entidade oferta serviços/programas/projetos reconhecidos da

assistência social e os desenvolve de forma gratuita, contínua e planejada, e

não cobra pelos serviços da educação ou saúde. Nesse caso, a entidade

deverá protocolar sua solicitação no MDS.

Fonte: Cartilha CEBAS MDS



Ratificação expressa de inclusão dos aprendizes (integração 

ao mercado de trabalho) Inciso II § 2º artigo 18

II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de

1943, desde que os programas de aprendizagem de adolescentes, jovens

ou de pessoas com deficiência sejam prestados com a finalidade de

promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei nº

8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações protetivas

previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

“corrige” tendências do MDS de não considerar este

grupo de entidades, respeitando assim, LOAS e Artigo

203 da CF (integração ao mercado de trabalho).

Exigência CMDCA !!!!



Ratificação expressa de inclusão das 

Casa de Apoio Inciso III § 2º artigo 18

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional

provisório de pessoas e de seus acompanhantes, que estejam

em trânsito e sem condições de autossustento, durante o

tratamento de doenças graves fora da localidade de residência,

observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

CASAS DE APOIO, desde que não tenham ações 

articuladas e preponderantes com a saúde, ficam no 

SOCIAL.



Alteração – Assistência Social x 

Lei 13.019/14

Art. 18 § 4o As entidades certificadas como

de assistência social terão prioridade na

celebração de convênios, contratos ou

instrumentos congêneres com o poder

público para a execução de programas,

projetos e ações de assistência social.

(Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)



CARLOS SILVA

carlos.silva@audisaconsultores.com.br

Facebook: Audisa Consultores

www.portalaudisa.com.br
São Paulo     - Porto Alegre    - Recife    - Rio de Janeiro 

mailto:carlos.silva@audisaconsultores.com.br

