
CAPACITAÇÃO 

 
INSCRIÇÕES, REGISTROS,TÍTULOS, E 

CERTIFICADOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL COM ENFASE NA OBTENÇÃO E 

RENOVAÇÃO CEBAS 

 

 
 
 
 

 26 de março de 2015 

Horário: 08:30hs ás 12:30hs e de 13:30hs ás 17:30hs 



Programa: 
 
 

o Títulos, Registros e Certificados de Assistência Social; 

o Exigências e benefícios de cada um deles; 

o O CEBAS: seus benefícios, como obtê-lo e renová-lo; 

o Particularidades do processo de concessão e renovação; 

o Documentação exigida e como estruturá-la; 

o Controle dos Títulos, Registros e Certificados, incluindo 
disponibilização de Agenda Social; 

o Modelo de Plano de Ação e Relatório de Atividades, para 
prestação de contas dos Títulos, Registros e Certificados 

 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

Se subdividem quanto ao objetivo em: 

 

1- Autorizações para funcionamento e 

atendimento; 

 

2- Cadastros/ publicidade e conhecimento; 

 

3- Qualificação; 

 

4- Recebimento de isenções fiscais; 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

INSCRIÇÕES  

 

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
       Requisito para funcionamento. 
 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
        Requisito p/ funcionamento/atendimento á crianças e 
adolescentes. 
  
CNE - Cadastro Nacional de Entidades /Ministério da Justiça 
    Importância: Constar do Cadastro nacional de Entidades de AS 
 

SEDESE-Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado MG.   

 Importância: Constar do Cadastro Estadual de Instituições de 

Assist. Social 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

     
 
 TÍTULOS - Qualificações 

Utilidade Pública Municipal/UPM Exigência 01 ano. 

Utilidade Pública Estadual/UPE  Exigência 01 ano. 

Utilidade Pública Federal /UPF  Exigência 03 anos. 

 

Cadastros -  

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social- SMAAS 

 Pré-requisito para convênio PBH/Assistência Social. 

Secretaria Municipal de Politicas Sociais – SMPS 

 Pré-requisito para convênio PBH/recebimento recursos do 

FMDCA/BH 

Cadastro Geral de Convenentes- CAGEC  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

     
 
 

Autorização- CAC  

 Autorização para captação de Recursos via Fundo da Criança 

e do Adolescente Estadual e Municipal. 

 Requisito para captação direta de recursos FIA Municipal e 

Estadual. 

 

OBS: Com a entrada em vigor da Lei 13.019/2014 muitas 

alterações ocorrerão nas formas de captação de recursos 

via FMDCA, sendo a principal: 

 

- Não será, pelo menos num primeiro momento, mais 

possível, a captação direta pelas Instituições (com escolha 

pelo direcionador do recurso). A partir de 01/07/2015 a 

distribuição dos recursos se dará somente através de 

Editais de Financiamento/Chamamento Público. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

     CERTIFICADOS  

 

 SEDESE – Certificado de Regularidade CRP 

Requisito p/participação no Programa Conta com a 

Gente que proporciona desconto de 25% nas contas de 

água e luz (Copasa e Cemig) e possibilidade de receber 

doações via débito na conta da Copasa. 

 

 CEBAS/Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social 

Requisito para usufruir da isenção da contribuição 

previdenciária patronal sobre a folha de salários.  



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

     
 
 

OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa jurídica;  

Estatuto Social; 

Ata de Fundação e Constituição; 

Ata de Eleição e Termo de Posse da atual Diretoria;  

Certidão negativa de débito junto ao INSS; 

Certidão negativa de débito junto ao FGTS; 

Certidão Negativa de débito junto a Fazenda Federal; 

Certidão negativa de débito junto a Fazenda Estadual; 

Certidão negativa de débito junto a Fazenda Municipal; 

Demonstrações Contábeis completas: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração do 

Fluxo de caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Social e Notas Explicativas. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Calendário de Títulos, Registros e Certificados de Assistência Social 

     
 
 

Nº Título/Certificado/Registro

 Emissão           

ou          

Validade

   Prazo de                                                                                                                                 

Vencimento

Início 

Processo 

Renovação

Prestação 

de Contas

1
Inscrição CMAS- Conselho Municipal de 

Assistência Social
30/04/2014 Indeterminado 01/03/2015 ATÉ 30/04

2

Registro de Entidade CMDCA - Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente Conselheiro Lafaiete

10/12/2014 15/12/2016 17/08/2016 -

3
INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS CMDCA - 

CONSELHEIRO LAFAIETE 
22/12/2014 30/03/2015 30/12/2014 -

4
Utilidade Pública Municipal - Conselheiro 

Lafaiete
22/11/1967 Indeterminado Indeterminado -

5
Utilidade Pública Estadual (Lei 12.972 de 

27/07/1998)
11/09/1981 Indeterminado Indeterminado -

6

Utilidade Pública Federal (Lei 91 de 28/08/1935 

e Decreto 50.517 de 02/05/1961; Lei 6.639 de 

08/05/1979 e Decreto 60.931 de 04/07/1979)

23/04/2013 Indeterminado 23/04/14 ATÉ 30/04

7
Certificado de Ent. Beneficente de Assist.Social - 

CEBAS
00/01/1900 30/11/02 02/08/02 -

8
Atestado de cadastro/Certificado de 

Regularidade (SEDESE)
06/05/2014 06/05/15 07/03/15 -



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Calendário de Títulos, Registros e Certificados de Assistência Social 

     
 
 

12 Alvará de Funcionamento 14/03/2014 31/12/14 01/12/14 -

14 Alvará de Vigilância Sanitária 12/06/2014 12/06/2015 14/03/2015 -

15 Programa Conta com a Gente SEDESE 01/09/2014 01/09/2015 03/07/2015 -

16 CAGEC - Cadastro Geral de Convenentes - PBH 06/01/2014 06/01/2015 07/12/2014 -

17
CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas
28/04/2014 28/05/2014  On line -

18 Demonstrações Contábeis Completas 31/12/2013 Anual até 28/02 ATÉ 31/03

19 Certidão Negativa de Débito com INSS 02/10/2014 31/03/2015 20/05/2015 -

20
Certidão Negativa de Débito - Certificado de 

Regularidade FGTS
22/12/2014 21/01/2015 21/01/2015 -

21
Certidão Negativa Conjunta Débitos Fazenda 

Federal-PGFN
24/12/2014 22/06/2015 20/05/2015 -

22 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 24/11/2014 22/5/15 12/05/2015 -

23
Certidão Negativa de Débito com a Fazenda 

Estadual
12/12/2014 12/03/2015 02/03/2015 -

24
Certidão Negativa de Débito com a Fazenda 

Municipal
12/02/2015 13/05/2015 13/05/2015 -



INSCRIÇÕES 
 

Requisito para funcionamento   
 
 

  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 

Inscrição:  Pré requisito para funcionamento 

  

Quem deve se Inscrever ? 

Entidades sem fins lucrativos, que estejam em regular funcionamento, que 
executem atividades no Município, e:  

1. atendam exclusiva ou preponderantemente na área de assistência social ou; 

2. possuam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ou 

3. atuem simultaneamente na área de assistência social e em outras áreas;   

      
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

Finalidade e benefícios: 

 Pré-requisito para o funcionamento de qualquer Entidade de Assistência 

Social. 

 Pré-requisito para obtenção do CEBAS e para o Cadastro na SMASS(PBH). 

 
 

Validade da Inscrição e Manutenção /Renovação 
 
A inscrição tem prazo indeterminado porém para sua manutenção é exigida  
realização de prestação de contas anual até dia 30/04 de cada ano composta por: 
Relatório de Atividades do ano imediatamente anterior e  
Plano de Ação do ano atual. 
 
A não realização da prestação de contas por 2 anos sucessivos gera o 
cancelamento da inscrição da Instituição junto ao Conselho de Assistência Social. 
  



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  

    

 EXIGÊNCIAS: 

  1- O Estatuto deve conter: clausulas claras definido:  

• ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos , de assistência social 
devidamente constituída conforme art.. 53 do Código Civil Brasileiro; 

• aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento 
de seus objetivos institucionais; 

• Não remunerar seus dirigentes, voluntários ou qualquer cargo de Diligência. 

2- A Instituição deve executar ou prestar um dos serviços, 
programas previstos na PNAS/ Tipificação dos Serviços Socio 
Assistenciais Resolução 109/2009. 

            

 
 

 
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 Documentação Exigida (varia de Conselho para Conselho) 

I. Requerimento de Inscrição;  

II. Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual Diretoria;  

III. Cópia do Estatuto vigente;  

IV. Cópia atualizada do CNPJ. 

V. Cópia da Carteira de identidade e comprovante de endereço do representante 

legal da Instituição ou de seu procurador legal;  

VI. Declaração assinada pelo representante legal da instituição e por técnico inscrito 

no Conselho Regional de Contabilidade/MG informando se possui ou não filiais, 

(modelo cedido pelo CMAS). 

VII.Atestado de regularidade referente à prestação de contas de instrumentos 

jurídicos firmados junto ao Município, nos últimos 5 anos. 

VIII.Relatório de atividades ref. ao ano anterior, datado e assinado pelo 

representante legal, contendo as seguintes informações:  

 

 
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

a) finalidades estatutárias; b) objetivos; c) origem dos recursos; d) infraestrutura; 
e) identificação de cada serviço, programa ou benefício oferecido contendo: 
público alvo; capacidade de atendimento; Número de atendidos, recurso financeiro 
e humano; abrangência territorial; demonstração da forma de participação dos 
usuários e como se dará a articulação coma rede.   

• Plano de Ação da entidade relativo ao ano em curso, em consonância com as 
prioridades da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), contendo: a) 
finalidades estatutárias; b) objetivos; c) origem dos recursos; d) infraestrutura; 
e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socio 
assistencial, informando: 1) público alvo; 2) capacidade de atendimento; 3) 
recurso financeiro utilizado; 4) recursos humanos envolvidos; 5) abrangência 
territorial; 6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou 
estratégias utilizadas nas etapas do plano.   

• Quadro de Recursos Humanos incluindo Voluntários, assinado pelo 
representante legal e pelo técnico/contador responsável e inscrito no CRC/MG;  

• Para Entidades Conveniadas com o município, cópia dos Termos de Convênio e 
Plano de Trabalho em vigor;  

 
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

Alterações Resolução CNAS 06/2014 – INSCRIÇÃO CMAS 

 

 Passam as Instituições que prestam atendimento  em mais 

de um município a terem que ser inscritas nos Conselhos 

de Assistência de cada um dos municípios onde atuar. 

 

 NOVOS PROGRAMAS /SERVIÇOS:  
 

 Ao iniciar novos atendimento, serviços ou programas, a 
Instituição deverá apresentar toda a documentação exigida 
para Inscrição porém especificamente do novo programa ou 
serviço;  

 

 O processo seguirá o mesmo trâmite da primeira 
inscrição.  



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA  
(02 ações) 

Registro da Entidade e Inscrição dos Programas 

 Autorização para funcionamento e  

  Integração da Entidade á rede municipal e politica de defesa aos direitos das 
crianças e adolescentes. 

 

•  Quem deve se Registrar: 

Entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, com domicílio em Belo 
Horizonte e que realizem:   

 a)- Atendimento em dos regimes previstos no Artigo 90 da Lei 8.069/90, sendo: 
Orientação e apoio sócio familiar; Apoio socioeducativo em meio aberto; 
Acolhimento institucional; Colocação familiar; Liberdade assistida; Semiliberdade e 
Internação;  

b) Assessoria Técnica a instituições que desenvolvem os programas previstos;  

c) Vigilância e defesa dos direitos.  
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

• Contemplem em seu estatuto a prestação de um dos serviços /regimes citados acima; 

• Comprovem, através de sua documentação, que prestam atendimento fundamentado 
nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Tenham, nas unidades de atendimento, instalações físicas em condições de higiene 
habitabilidade, salubridade e segurança.; 

• Não possuam pessoas inidôneas em seus quadros.  

 

 Validade do Registro e Renovação 

  O registro tem validade de 02  anos  contados da data da plenária  em que foi aprovado. 

  (a partir de Mar/15 - Res. 116/2015 CMDCA/BH) . 

 O registro é comprovado mediante emissão de Certificado de Registro e Inscrição de 
Programa emitido pelo CMDCA/BH.  

 

Renovação: 

O pedido de renovação deverá ser enviado com no mínimo 180 dias da data de vencimento 
da inscrição em vigor e deverão ser apresentados os mesmos documentos e informações 
exigidos para registro. 

 

                           
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

 Documentos Exigidos Registro/Renovação:  

I. Requerimento em formulário fornecido pelo CMDCA/BH, assinado pelo (a) representante 
legal da entidade; 

II. Cópia do Estatuto social registrado em cartório e cuja autenticação não tenha prazo 
superior a 12(doze) meses; 

III. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, contendo os nomes dos dirigentes, 
registrada no Cartório em prazo não superior a 12(doze) meses;  

IV. Cópias do documento de identidade, CPF e comprovante de residência do representante 
legal da entidade;  

V. Procuração (se for o caso) por instrumento particular  com firma reconhecida e 
acompanhada de documento de identidade e  CPF do(s)  respectivo(s) procurador (es); 

VI. Cópia do CNPJ emitido em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias;  

VII. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

  União  e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);   

VIII. Proposta de trabalho para cada programa a ser inscrito, conforme  modelo CMDCA/BH; 

 

OBS: As entidades que desenvolvam programas de    aprendizagem e educação profissional  
deverão apresentar também Certidão Negativa de Débitos do MTE. 

  

 

                           
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - 
CMDCA  

Inscrição dos Programas 
 Autorização para inicio de execução e atendimento em cada programa  realizado 

pela Entidade.    

 

 O que deve ser inscrito: 

 Deverão ser inscritos os Programas de Proteção e os Programas Socio Educativos 
destinados  a crianças e adolescentes realizados pelas Instituições, de assistência 
social ou não,  conforme abaixo:  

 

Proteção: Orientação e apoio sociofamiliar;  Apoio socioeducativo em meio aberto;    
Colocação familiar; e Acolhimento institucional ou familiar. 

 

Socio Educativos :  Prestação de serviços à comunidade – PSC; Liberdade assistida –
 LA; Semiliberdade e Internação. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

Validade da Inscrição dos Programas 

• A Inscrição de Programa tem validade de 2(dois) anos contados da data da plenária  em 
que foi aprovado o registro (a partir de Mar/15 - Res. 116/2015 CMDCA/BH) . 

  

A comprovação da Inscrição se dá mediante emissão de Certificado de Registro e Inscrição de 
Programa emitido pelo CMDCA/BH onde contarão no. E dará de registro da Entidade bem 
como as datas de emissão e validade de cada um dos programas inscritos e autorizados para 
funcionamento.  

 

Reavaliação dos Programas 

A reavaliação dos programas tem prazo de 02 anos contados da data da plenária em que foi 
aprovada sua inscrição (constante do Certificado de Registro e Inscrição de Programa).  

 

O pedido de renovação da inscrição deverá ser enviado com no mínimo 180 dias da data de 
vencimento da inscrição em vigor e deverão ser apresentados os mesmos documentos e 
informações exigidos para inscrição.  

 

Nos casos de reavaliação de programas executados em mais de 01 unidade de atendimento 
será  considerada a data de inscrição da primeira unidade executora do programa. 

 

                           
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

 Documentos Exigidos para Inscrição /Reavaliação de Programas:  

I. Requerimento em formulário do CMDCA/BH, assinado pelo (a) representante 
legal da entidade; 

II.  Cópia do Estatuto social registrado em cartório e cuja autenticação não tenha prazo 
superior a não superior a 12(doze) meses; 

III. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, contendo os nomes dos dirigentes, 
registrada no Cartório em prazo não superior a 12(doze) meses;  

IV. Cópias do documento de identidade, CPF e comprovante de residência do representante 
legal da entidade;  

V. Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, acompanhada 
de documento de identidade e  CPF do(s)  respectivo(s) procurador (es); 

VI. CNPJ emitido em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias;  

VII. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da U
nião  e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);   

VIII. Proposta de trabalho para cada programa a ser inscrito, conforme  modelo CMDCA/BH; 

 

OBS: As entidades que desenvolvam programas de aprendizagem e educação profissional  
deverão apresentar também Certidão Negativa de Débitos do MTE. 

  

 

                           
 



CADASTROS 
 

Requisito para dar conhecimento da 
existência das Entidades e para 

recebimento de recursos públicos.    
 
   

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES/ CNE 
 
Finalidade e Benefícios: Transparência e confiabilidade. 
 

Sistema eletrônico criado pelo Ministério da justiça  para: 
 
-  ter e dar conhecimento á sociedade das entidades sociais 
existentes no pais; 
 
-organizar e simplificar o requerimento  e  processo de prestação 
de contas das entidades qualificadas como UPF e OSCIP; 
 
- facilitar a comunicação entre Estado, entidades e sociedade; 
 
-  controlar e fiscalizar as entidades sociais padronizando e dando 
transparência aos processos referentes às qualificações federais. 
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES/ CNE 
 

Quem deve se cadastrar? 
  
Instituições de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objeto 
social atenda a fins de interesse público; e que desejem: 
 
1. Inscrição para outorga do título de Utilidade Pública 
Federal; 
2. Prestação de contas anual das entidades de Utilidade 
Pública Federal; 
3. Inscrição para qualificação como OSCIP; 
4. Prestação de Contas anual da qualificação como OSCIP; 
5. Prestação de contas anual de entidades sem fins lucrativos  
estrangeiras. 
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES/ CNE 
Como se cadastrar : 
1º. Entrar no link: http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes 
2º. Preencher CPF do responsável e clicar em novo cadastro. 
(Recomendamos utilizar os dados de um dos Dirigentes e e-mail da Instituição). 

3º- Preencher os dados solicitados no Novo cadastro; 
4º. Após realização do pré-cadastro o sistema gera e envia uma 
senha ao e-mail informado.  
5º. Com a senha, retorna-se ao link acima.  
6º. Clicar em "Entrar no CNEs", informar CPF e senha, em seguida 
"Nova Entidade“;  
7º. Preencher os dados solicitados sobre a Entidade, finalizar o 
cadastro e posteriormente enviar pelo correio 01 via autenticada 
da Ata de Eleição da Diretoria acompanhada de Oficio (modelo 
apresentado no site ao fim do cadastro) assinado pelo Presidente 
comprovando o vínculo do responsável cadastrado á Instituição. 
  
 

     

 

 

 

 

                            
  

 

http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes
http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes
http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes
http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes
http://justica.gov.br/acesso-a-sistemas/cnes
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ1DB98056PTBRIE.htm


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CADASTRO SEDESE - Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Social do Estado de Minas Gerais. 
 
QUEM DEVE SE CADASTRAR? 
Todas as Entidades que prestem atendimento, desenvolvam 
programas ou projetos  de assistência social (e creche) no estado 
de Minas Gerais. 
 
Benefícios: 
1- Participar do cadastro da SEDESE; 
2- Isenção da Taxa de Incêndio;                                                                                                      
4- Recebimento de Subvenções Estaduais (Emenda Parlamentar);                                                                                               
5- Firmar Convênios com órgãos Estaduais;   
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CADASTRO SEDESE – Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Social do Estado de Minas Gerais. 
 
Documentos Exigidos: 
•Formulário de cadastro disponibilizado no site/link: 
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades 
•Carteira de Identidade e CPF do representante legal (simples) 
•CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (atualizado) 
•Estatuto (cópia do estatuto registrada em cartório) 
•Lei ou Decreto de outorga do título de Utilidade Pública Estadual 
(cópia simples) 
•Certificado de inscrição no CMAS  e Protocolo da última Prestação 
de contas anual realizada. 
•Ata de alteração estatutária (se houver) registrada em cartório; 
•Ata de fundação (cópia registrada em cartório) 
•Ata de eleição e posse da atual Diretoria (cópia registrada); 
  
  
 

http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CAGEC-  CADASTRO GERAL DE CONVENENTES  
 
Documentos Exigidos: 
1-Requerimentos em formulário disponibilizado no site:  
http://www.convenentes.mg.gov.br/agcc/arquivos/documentos/RE
QUERIMENTO.doc 
 
2- Atestado de Cadastramento de Entidade de Assistência Social 
junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, 
dentro do prazo de validade; 
 
3- Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS (atualizada 03 meses anteriores); 
 
  
 

http://www.convenentes.mg.gov.br/agcc/arquivos/documentos/REQUERIMENTO.doc
http://www.convenentes.mg.gov.br/agcc/arquivos/documentos/REQUERIMENTO.doc


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CAGEC-  CADASTRO GERAL DE CONVENENTES  
 
 
  
 

1- Realizar o PRÉ-CADASTRO acessando o site da Controladoria-Geral, no link a seguir:                 
 

http://www.convenentes.mg.gov.br/agcc/index.jsp 

                  

Após a realização do pré-cadastro , entregar em até até 15 (quinze) dias os documentos solicitados especificados acima; 

O convenente será incluído no Cadastro mediante o envio da documentação exigida, ficando cadastrado e autorizado, a partir do cadastramento, para 
celebrar convênios com a Administração Pública Estadual pelo prazo estabelecido. 

http://www.convenentes.mg.gov.br/agcc/index.jsp


TÍTULOS 
 

Qualificação  e Requisito para 
recebimento de doações de órgãos 

públicos e de isenções fiscais .    
 
   

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL e UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL 
  
Os Títulos  representam o reconhecimento do Município ( via 
Câmara de Vereadores) e do Estado ( via Assembléia Legislativa) de 
que a entidade presta relevantes serviços ao Município  e/ou ao 
Estado e á sociedade. 
 
VALIDADE:  PRAZO INDETERMINADO.  
Exigência Atual: 01 ano de fundação/funcionamento. 
 
OBS: Até nov/2010 a exigência era de 2 anos para o Municipal e 01 
ano para o Estadual, tendo neste ano sido equiparado o prazo. 
 
Não há nenhuma exigência de prestação de contas apenas de 
manutenção dos dados da Instituição atualizados junto a Câmara 
de Vereadores e Assembleia Legislativa respectivamente. 
 
 

    



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - UPM  
 
Benefícios:   
 
1- Isenção do IPTU, do ISS-Imposto sobre Serviços e da Taxa de 
publicidade; 
2- Possibilidade de recebimento de subvenções e de convênios  
com o Poder Público Municipal; 
3- Isenções das tarifas públicas nos municípios em que esses 
serviços não foram privatizados. 
 
Para efetivação dos recebimento dos benefícios  acima, no 
município de Belo Horizonte,  é necessário a obtenção da 
Declaração de Imunidade Tributária concedida pela Secretaria da 
Fazenda. 
 
 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL- UPE  
 
Benefícios UPE:  
 
1)- Isenção do ITCD/Imposto sobre transmissão bens móveis por 
ato mortis/Doação;  
2- Isenção do ICMS - Imposto sobre a circulação de mercadorias e 
Serviços para produtos importados; 
3- Isenção do IPVA - Imposto de Propriedade de Veículo Automotor 
(Declaração de Imunidade Tributária) 
4- Possibilidade de recebimento de subvenções e de convênios  
com o Poder Público Estadual; 
5- Isenção da taxa de registro e emolumentos  do cartório. 
 
 
 
     

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL  
 
Documentos Exigidos:  
1- Requerimento no modelo disponibilizado pelo vereador / 
deputado que irá encaminhar o pedido. 
2- Cópia autenticada do Estatuto Social , registrado em cartório a  
pelo menos 1 (um) ano, constando expressamente não ter 
finalidade lucrativa;  
3- Cópia autenticada da Ata da Eleição e Posse da atual Diretoria ; 
4- Certidão de ¨Breve Relato ¨emitida por Cartório constando todas 
as averbações de registro em nome da Instituição; 
5- CNPJ da Entidade;  
6- Breve Relato ( Relatório de Atividades) sobre os 
serviços/atendimentos prestados pela Instituição, público atendido 
(perfil e quantidade);  
  
     

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
          DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
O QUE É?   
 
Formalização/Declaração exigida para que partidos políticos, 
entidades sindicais de trabalhadores, instituições de Educação e de 
Assistência Social sem fins lucrativos, possam usufruir da 
imunidade dos tributos e isenção de taxas de competência 
municipal (Belo Horizonte) sendo:  
 
IPTU (se imóvel da própria Instituição);  
IPVA ( desde que veículo de propriedade da Instituição); 
Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF,  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e  
ITBI -Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis); 
 
     

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
          DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS:   
A) Requerimento assinado pelo responsável legal, ou seu 
procurador;  
B) Cópia da Carteira de Identidade do representante legal da 
instituição;  
C) Cópia da ata de constituição e Estatuto Social (e alterações 
posteriores, se houver);  
D) Cópia da ficha de inscrição cadastral – FIC (inscrição municipal);  
E) Cópia das Demonstrações Contábeis dos últimos 5 anos ou a 
partir da data de início das atividades;  
F) Cópia do termo de abertura do Livro Diário ou do Livro Caixa 
registrado em cartório, do mesmo período;  
 

    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
          DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS:   
H) Cópia da Certidão de Registro recente (até 90 dias) dos imóveis 
relacionados no campo 04;   
 
** Se o requerimento de Imunidade visar inclusive o ITBI, será 
aceito o contrato de compra e venda firmado até 30 dias da 
aquisição do imóvel, condicionado à apresentação da Certidão de 
Registro no prazo de 30 dias;  
 
I) Relatório das Atividades efetivamente desenvolvidas pela 
instituição, assinado pelo representante legal;  
 
J) Para entidades de Assistência Social, recomenda-se também 
apresentar a cópia da inscrição no CMAS.  
    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
          DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
A  documentação deve ser entregue: 
Gerência de Legislação e Consultoria – GELEC/Prefeitura de BH 
Rua Espírito Santo nº 593, 9º andar – Centro - Bh   
INFORMAÇÕES:   156 – BH Resolve/ (31) 3277-4279 – GELEC    
 
De posse da Declaração de Imunidade Tributária, a Entidade 
deverá observar/acompanhar os processos seguintes, que 
deverão ocorrer automaticamente: 1) Isenção do IPTU dos 
imóveis em nome da instituição. 2) anulação/cancelamento da 
Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF por não 
ocorrência de fator gerador. 3) Possibilidade de não pagamento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
(conforme avaliação da Prefeitura).  

    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
UPF – Utilidade Pública Federal. 
 
                       UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL- UPF 
 
 
O Título de Utilidade Pública federal é o reconhecimento Federal 
de que a entidade presta relevantes serviços á sociedade.  
 
Validade: Prazo Indeterminado, porém o Ministério da Justiça  
exige para manutenção do Título, prestação de contas anual a ser 
realizada até 30/04 de cada ano através do site. 
 
A Instituição que não prestar contas por três anos consecutivos 
terá seu título cancelado pelo Ministério da Justiça.  
 

    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
UPF – Utilidade Pública Federal. 
 
Benefícios:  
1- Possibilidade de receber benefícios e subvenções da União; 
2- Dedução no Imposto de Renda das doações realizadas por 
Pessoas Jurídicas, no limite de até 2% da receita operacional da 
Empresa; 
3- Recebimento de doações de produtos apreendidos pela Receita 
federal e outros órgãos públicos; 
4- Pré-requisito para participação em Editais de Financiamento de 
empresas privadas;  
5- Realização de sorteios autorizados pelo Ministério da Fazenda. 
 
Até a publicação da Lei 12.101, o Título de Utilidade Pública era 
exigência para a concessão do CEBAS- Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social. 
 
 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
UPF – Utilidade Pública Federal. 
 
Documentos Exigidos:  
 
1. Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República solicitando a 
declaração federal de utilidade pública, original. 
2. Estatuto (cópia autenticada),com destaque nas cláusulas que definem que instituição         
não remunera, por qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, 
deliberativos ou consultivos, e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto. 
3. Certidão de Breve Relato emitida por Cartório de Registro em que conste a data do 1º 
registro do estatuto, bem como data e breve teor das alterações estatutárias posteriores, 
visando comprovar a existência, há mais de três anos, as cláusulas citadas item 2. 
 * A certidão pode ser substituída por documento equivalente, expedido por autoridade 
cartorária competente, em que se declare que, há mais de três anos, o estatuto da 
entidade está devidamente registrado e que as cláusulas supra mencionadas já existiam, 
durante igual período. 
4. Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). 
5. Ata da eleição dos membros da Diretoria atual, registrada em cartório e autenticada. 
 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7bB740DDC1-85E8-4F23-A484-BBEFCBE5D8D4%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
UPF – Utilidade Pública Federal. 
 
6. Atestado* de autoridade local (Prefeito, Juiz de Direito, Delegado de Polícia.) 
registrada em cartório, informando que a instituição esteve, e está, em efetivo e 
contínuo funcionamento nos 3 (três) últimos anos, com exata observância dos 
princípios estatutários conforme Modelo de Atestado Este atestado vale para o 
item 6 e 8. 
7. 8. Qualificação completa dos membros da diretoria atual e atestado de 
idoneidade moral, expedido por autoridade local (se de próprio punho, deverá 
ser sob as penas da lei). Conforme Modelo de declaração  
9. Declaração da requerente de que se obriga a publicar, anualmente, o 
demonstrativo de receitas e despesas realizadas no período anterior, quando 
subvencionada pela União (original). 
10.  Relatórios Circunstanciados dos serviços desenvolvidos nos três anos 
anteriores à formulação do pedido, acompanhado dos demonstrativos contábeis 
daqueles exercícios (art.2º,e,decreto50.517/01). (Modelo no site MJ) 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={A781A837-BF90-4BE0-8BCA-5D899A8F70D4}&ServiceInstUID={59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999}
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b3D3BAF98-E05F-4243-9699-BFD522135593%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ3891F04CITEMIDF46D196BBD5B490F8D363DBCC72DD92APTBRIE.htm


CERTIFICADOS 
 

Requisito para recebimento de isenções 
fiscais .    

 
 

  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE SEDESE - Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. 
 
QUEM PODE SOLICITAR O CERTIFICADO? 
As Entidades que prestem atendimento, desenvolvam programas 
ou projetos  de assistência social (e creche) no estado de Minas 
Gerais em uma das seguintes modalidades: ILPI, Creche, Abrigo, 
Casa Lar, Albergue. 
 
Benefícios: 
1-Possibilidade de participação no Programa Conta com a Gente, e 
recebimento do desconto de 25% nas contas de água e energia 
(Copasa e Cemig); 
2- Ter as doações realizadas para a Instituição descontadas na 
conta da Copasa;  
 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE emitido pela SEDESE. 
 
Documentos Exigidos: 
1-Cópia simples do RG e CPF do representante legal da entidade; 
2- Cópia simples do Estatuto, registrado em Cartório a pelo menos (um) ano; 
3-Cópia simples da Ata de Fundação da entidade, registrada em cartório;  
4-Cópia simples da Alteração Estatutária (se houver), registrada em cartório; 
5- Cópia simples da Ata de Eleição e Posse, registrada em cartório; 
6- Cópia simples do Certificado de Inscrição emitido pelo CMAS (não exigido p/ Creches); 
7-Cópia simples do Título de Lei ou Decreto que concedeu o título de utilidade pública 
estadual; 
8-Certidão negativa de débito estadual, www.fazenda.mg.gov.br 
9-CNPJ,  www.receita.fazenda.gov.br 
10-Relatório resumidos das atividades desenvolvidas modelo site Sedese/link: 
http://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades  
11 - Para entidades constituídas como Creches, exige-se original ou cópia simples da 
Declaração de Funcionamento da Educação Infantil autorizado pela Secretaria 
Municipal de Educação – SMED e/ou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social/CEBAS vigente – Portaria SEDESE nº 24 de 2010. 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.social.mg.gov.br/index.php/doc-necessaria.htmlhttp://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/index.php/doc-necessaria.htmlhttp://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/index.php/doc-necessaria.htmlhttp://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/index.php/doc-necessaria.htmlhttp://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades
http://www.social.mg.gov.br/index.php/doc-necessaria.htmlhttp://www.social.mg.gov.br/sobre/registro-de-entidades


O CEBAS – CERTIFICADO DE ENTIDADE 
BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL 

OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO CEBAS 
   
 
 
 
 

  



O que é o CEBAS? 
 O CEBAS/Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social ou também conhecido como Certificado 
de Filantropia....... é: 

• Certificação concedida pelo MDS, Ministério da Saúde 
e/ou Educação ás pessoas jurídicas de direito privado 
(Instituições) sem fins lucrativos que prestam serviços 
nas áreas de educação, assistência social e saúde. 

• Reconhecimento do poder público ás Instituições que o 
auxiliam na execução da PNAS através dos serviços de 
AS, Saúde e Educação; 

• Formalização que visa atestar que a Instituição atende ás 
exigências legais e portanto pode usufruir das isenções 
concedidas pelo certificado.   

 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 Benefícios: Contribuições abrangidas pela isenção (arts. 22 e 23 Lei 8.212/91) 

 
      I – 20%, destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, 
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais 
(autônomos) que prestem serviços à entidade;  

 
II – 1%, 2% ou 3% destinadas ao financiamento de aposentadorias especiais e 
de benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes 
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, 
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que 
prestem serviços à entidade;  

 
III – 15%, destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de 
cooperativas de trabalho;  

 
IV – Contribuição sobre o lucro líquido (CSLL), destinada à seguridade;  

 
V – COFINS incidente sobre o faturamento, destinada à seguridade social;  

 
VI – PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta, destinada à seguridade social.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei821291.htm


CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 Benefícios: Contribuições abrangidas pela isenção (arts. 22 e 23 Lei 8.212/91) 

 
      VII – Contribuições devidas a terceiros, Sistema S , nos termos do artigo3º, 

parágrafo 5º, da Lei nº 11.457/2007 sendo: ¨¨ não são devidas pela entidade 
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a 
outras entidades ou fundos. ¨¨ 

 
      
       VIII- Parcelamento de dívidas com o Governo Federal, nos termos do artigo 4º, 

parágrafos 12 e 13, da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006 á Instituições 
desportivas. 
 
 

     obs.: Não há na legislação referente à certificação, NENHUMA previsão de 
que a certificação seja requisito para a celebração ou para a manutenção de 
contratos, convênios, parcerias ou outras formas de ajuste entre entidades e 
terceiros.  

       
     O efeito da certificação previsto na legislação refere-se somente à 

isenções apresentadas. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei821291.htm


CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 
O PIS sobre a Folha de Salários está ou não incluído  nas 
isenções ofertadas pelo CEBAS???? 

 

 Apesar da lei determinar que :  ¨ As entidades beneficentes de 
assistência social certificadas na forma da Lei nº 12.101/2009 
continuam obrigadas ao pagamento da contribuição social do 
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme art.. 13 da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 .  

 

O STF recentemente reafirmou o entendimento de que as Entidades 
Filantrópicas são imunes ao pagamento do PIS até mesmo de 1% 
sobre a folha, desde que: possuam o CEBAS (em vigor), que não 
remunerem seus Dirigentes  e apliquem integralmente suas rendas 
país e em seus objetivos institucionais.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2009/lei12101.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/mp2158-35.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/mp2158-35.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/mp2158-35.htm


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 

    HISTÓRICO LEGAL – CEBAS - 2009 A 2014  

• 27/11/2009 – Lei 12.101/09: Alterou o processo de 
certificação das entidades beneficentes de assistência 
social; regulou os procedimentos de isenção das 
contribuições, alterou a Lei 8.742/93 e revogou as Leis 
8.212/91,9.429/96,9.732/98, 10.684/03,MP 2.187/01; 

 

• 20/07/2010  - Decreto 7.237/2010- Regulamentou a 
Lei 12.101 estabelecendo os procedimentos de 
concessão/renovação do CEBAS e de isenção das 
contribuições. REVOGADO PELO DECRETO 8.242/2014. 

 

 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 

    HISTÓRICO LEGAL – CEBAS - 2009 A 2014  

• Portaria 353 de 23/12/2011 – Criou procedimentos 
relativos à certificação de entidades beneficentes de 
assistência social, no âmbito do MDS. Modelo de 
requerimento a ser utilizado. 

 

• Decreto 8.242/2014 – Revogou o Decreto 7.237/09 e 
regulamentou a Lei 12.101/2009 dispondo sobre o 
processo de certificação das entidades beneficentes 
de assistência social e procedimentos de isenção das 
contribuições para a seguridade social.  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 

         HISTÓRICO LEGAL – CEBAS - 2009 A 2014  

• Lei 12.868 de 15/10/2013 - Altera a Lei no 
12.793/2013, para dispor sobre o financiamento de 
bens de consumo duráveis a beneficiários do 
Programa Minha Casa, Minha Vida; constitui fonte 
adicional de recursos para CEF, altera a Lei 12.741, 
de 8/12/2012, que dispõe sobre as medidas de 
esclarecimento ao consumidor; altera as Leis no 
12.761, de 27/12/2012, e Lei 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, no 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, e no 9.615, de 24 de março de 1998; e dá 
outras providências. 

 



LEI 12.101/2009 

Alterou os procedimentos e exigências 
para a Certificação das Entidades 

Beneficentes de Assistência Social  e  

Regulou os procedimentos de isenção 
de contribuições para a seguridade 

social; 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 

• DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

• Art.. 1º A certificação das entidades beneficentes de assistência 
social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão 
concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de 
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas 
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao 
disposto nesta Lei.   
 
Art.. 2º As entidades de que trata o art.. 1o deverão obedecer ao 
princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir 
suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria 
profissional. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
 

Art.. 3º  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 
beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do 
requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de 
constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, 
III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de 
atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput art.. 1o; 
II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou 
extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a 
entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas. 

Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos 
de que trata este artigo poderá ser reduzido se a entidade for 
prestadora de serviços por meio de convênio ou instrumento 
congênere com o US ou com o SUAS, em caso de necessidade local 
atestada pelo gestor do respectivo sistema. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Assistência Social  

Art.. 18. A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 
de assistência social que presta serviços ou realiza ações 
assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os 
usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, 
observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1º As entidades de assistência social a que se refere o caput são 
aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa 
e garantia de seus direitos. 
§ 2º As entidades que prestam serviços com objetivo de habilitação e 
reabilitação de pessoa com deficiência e promoção da sua integração 
à vida comunitária e as abrangidas pelo disposto no art.35 da Lei 
10.741/2003, poderão ser certificadas, desde que comprovem a 
oferta de, no mínimo, 60% de sua capacidade ao sistema (REDE) de 
assistência social. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Assistência Social  

Art.. 19. Constituem ainda requisitos para a certificação de uma 
entidade de assistência social: 

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 
conforme o caso (art.. 9º da Lei nº 8.742 de 7/12/1993); e 

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de 
assistência social de que trata o inciso XI do art.. 19 da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1º Quando a entidade atuar em mais de um Município ou Estado 
ou em quaisquer destes e Distrito Federal, deverá inscrever suas 
atividades no Conselho de Assistência Social do respectivo Município 
de atuação ou do DF, mediante a apresentação de seu plano e/ou 
relatório de atividades e do comprovante de inscrição no Conselho 
de sua sede ou de onde desenvolva suas principais atividades. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Assistência Social  

 

Art.. 19 - § 2º Quando não houver Conselho de Assistência Social no 
Município, as entidades de assistência social dever-se-ão inscrever 
nos respectivos Conselhos Estaduais. 

 

Art.. 20. A comprovação do vínculo da entidade de assistência social 
à rede socioassistencial privada no âmbito do SUAS é condição 
suficiente para a concessão da certificação, no prazo e na forma a 
serem definidos em regulamento.    



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Concessão e do Cancelamento 

Art.. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de 
renovação dos certificados serão apreciadas no âmbito dos seguintes 
Ministérios:  

I - da Saúde  ás Entidades da área de saúde);  

II - da Educação ás Entidades educacionais); e  

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de Assistência social 

§ 1º A entidade interessada na certificação deverá apresentar, 
juntamente com o requerimento, todos os documentos necessários à 
comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do 
regulamento (Decreto 7.237/2010). 

§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à 
ordem cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência 
pendente, devidamente justificada. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Concessão e do Cancelamento 

§ 3º O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em 
regulamento, observadas as peculiaridades do Ministério responsável. 

§ 4º O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, 
observadas as especificidades de cada uma das áreas e o prazo de 1 a  
5 (cinco) anos. (O decreto 7.237/2010 definiu o prazo como de 3 anos) 

§ 5º O processo administrativo de certificação deverá, em cada 
Ministério, contar com plena publicidade de sua tramitação, devendo 
permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o 
processo. 

§ 6º Os Ministérios responsáveis deverão manter, nos respectivos 
sítios na internet, lista atualizada com os dados relativos aos 
certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades 
certificadas, incluindo os serviços prestados por essas  dentro do 
âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados. 

• . 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Concessão e do Cancelamento 

Art.. 22. A entidade que atue em mais de uma das áreas especificadas  
deverá requerer a certificação e sua renovação no Ministério 
responsável pela área de atuação preponderante da entidade. 

     

Parágrafo único. Considera-se área de atuação preponderante aquela 
definida como atividade econômica  principal no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. 

 

Art.. 24. Os Ministérios referidos no art.. 21 deverão zelar pelo 
cumprimento das condições que ensejaram a certificação da entidade 
como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar que 
tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do 
pedido de renovação da certificação. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • Da Concessão e do Cancelamento 

Art.. 24 continuação 

§ 1º O requerimento de renovação da certificação deverá ser 
protocolado com antecedência mínima de 6 (seis) meses do termo 
final de sua validade. (alterado pela Lei 12.868/2013) 

 

§ 2º A certificação da entidade permanecerá válida até a data da 
decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente 
apresentado. 

 

Art.. 25. Constatada, a qualquer tempo, a inobservância de exigência 
estabelecida neste Capítulo, será cancelada a certificação, nos termos 
de regulamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.. 33. A entidade que atue em mais de uma das áreas a que se 
refere o art.. 1o deverá, na forma de regulamento, manter 
escrituração contábil segregada por área, de modo a evidenciar o 
patrimônio, as receitas, os custos e as despesas de cada atividade 
desempenhada. 

Art.. 34. Os pedidos de concessão originária do Certificado que não 
tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação desta Lei 
serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao 
Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação em 
vigor à época da protocolização do requerimento. 

   § 1º Caso a entidade requerente atue em mais de uma das áreas 
abrangidas por esta Lei, o pedido será remetido ao Ministério 
responsável pela área de atuação preponderante da entidade. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

§ 3º Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput 
caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, dirigido ao Ministro de 
Estado responsável pela área de atuação da entidade. 

 

§ 4º É a entidade obrigada a oferecer todas as informações 
necessárias à análise do pedido, nos termos do art.. 60 da Lei 
9.784/99. 

 

Art.. 35. Os pedidos de renovação protocolados e ainda não julgados 
até a data de publicação da 12.101 serão julgados pelo Ministério da 
área no prazo máximo de 180 dias a contar da referida data. 

 

§ 1 º As representações em curso no CNAS, em face da renovação do 
certificado referida no caput, serão julgadas no prazo máximo de 180  
dias após a publicação desta Lei. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

§ 2º Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput 
caberá recurso no prazo de 30 dias, com efeito suspensivo, dirigido ao 
Ministro de Estado responsável pela área de atuação da entidade. 

 

Art.. 36. Constatada a qualquer tempo alguma irregularidade, 
considerar-se-á cancelada a certificação desde a data de lavratura da 
ocorrência da infração, sem prejuízo da exigibilidade do crédito 
tributário e das demais sanções previstas em lei. 

 

Art.. 38. As entidades certificadas até o dia imediatamente anterior 
ao da publicação desta Lei poderão requerer a renovação do 
certificado até a data de sua validade. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 • DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.. 40. O Ministério da Saúde, da Educação e MDS informarão à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e prazo por esta 
determinados, os pedidos de certificação originária e de renovação 
deferidos, bem como os  definitivamente indeferidos, nos termos da 
Seção IV do Capítulo II. 

Parágrafo único. Os Ministérios procederão ao recadastramento de 
todas as entidades sem fins lucrativos,  beneficentes ou não, atuantes 
em suas respectivas áreas em até 180 dias da data de publicação 
desta Lei, e tornarão os cadastros disponíveis para consulta pública. 

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. 

 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

• DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.. 42. Os incisos III e IV do art.. 18 da Lei no 8.742/93, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

• “Art.. 18. 
............................................................................................... 

         III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das 
entidades e organizações de assistência social no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

        IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e 
organizações de assistência social certificadas como beneficentes e 
encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social 
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal; 

 

Entrou em vigor na data de sua publicação: 27/11/2009 



DECRETO 7.237/2010 

Regulamentou a Lei 12.101 
estabelecendo os procedimentos de 

concessão/renovação do Certificado  e 
a isenção de contribuições para a 

seguridade social; 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Decreto 7.237 de 20 de julho 2010 

O DECRETO 7.237/2010 publicado dia 20 de julho de 2010 
Regulamentou a Lei 12.101/2009 dispondo sobre o processo de 
certificação para obtenção da isenção das contribuições para a 
Seguridade Social estabelecendo os procedimentos e requisitos para 
a concessão e renovação do CEBAS e dando outras providências, 
sendo os principais: 

 

Art.. 2o  Para obter a certificação as entidades deverão obedecer ao 
princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas 
atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria 
profissional, e às demais exigências da Lei no 12.101, de 2009, e deste 
Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm


CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Decreto 7.237 de 20 de julho 2010 

• Da Certificação e da Renovação 

Art.. 3o  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 
beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do 
requerimento, o cumprimento do disposto neste Capítulo e nos 
Capítulos II, III e IV deste Título, isolada ou cumulativamente, 
conforme sua área de atuação, e que apresente: 

    I - comprovante de inscrição no CNPJ; 

    II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento 
comprobatório de representação legal, quando for o caso; 

    III - cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o 
cumprimento dos requisitos previstos no art.. 3o da Lei 12.101/2009 
e 

     IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal 
anterior ao requerimento, destacando informações sobre o público 
atendido e os recursos envolvidos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art3


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 § 1o  Será certificada, na forma deste Decreto, a entidade legalmente 

constituída e em funcionamento regular há, pelo menos, 12 meses, 
imediatamente anteriores à apresentação do requerimento. 

 

§ 2o  Os requerimentos com documentação incompleta poderão ser 
complementados em única diligência a ser realizada no prazo máximo 
de 30 dias da data da notificação da entidade, desde que, em se 
tratando de renovação, a complementação ocorra, no máximo, em 6 
meses, a que se refere o § 1o do art.. 24 da Lei no 12.101/2009.  

 

§ 2o-A.  Na hipótese de renovação da certificação, os Ministérios 
deverão verificar se os requerimentos estão instruídos com os 
documentos necessários em prazo suficiente para permitir, quando for 
o caso, a sua complementação pela entidade, na forma do disposto do 
§ 2o. (Incluído pelo Decreto nº 7.300, de 2010) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7300.htm#art2


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 § 3o  A decisão sobre o requerimento de concessão da certificação ou 

de renovação deverá ser publicada no Diário Oficial da União e na 
página do Ministério responsável na rede mundial de computadores. 

 

§ 4o  Os requerimentos de concessão da certificação ou de renovação 
deverão ser apresentados em formulário próprio a ser definido em 
ato específico de cada um dos Ministérios previstos no caput.  

 

§ 5o  Os requerimentos de que trata este artigo serão considerados 
recebidos a partir da data de seu protocolo, ressalvados aqueles 
encaminhados pela via postal, cujo protocolo deverá considerar a 
data de postagem, conforme procedimento a ser adotado em cada 
Ministério. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 5o  A certificação terá validade de três anos, contados a partir da 

publicação da decisão que deferir sua concessão, permitida sua 
renovação por iguais períodos. (alterado pela Lei 12.868/2013) 

 

Art.. 6o  Para os requerimentos de renovação protocolados no prazo 
previsto no § 1o art.. 24 da 12.101 (180 dias da validade), o efeito da 
decisão contará: 

 

  I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for 
favorável ou se a decisão for desfavorável e proferida até o prazo de 
seis meses; e 

 

  II - da data da publicação da decisão, se esta for desfavorável e 
proferida após o prazo de seis meses.  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 7o  Para os requerimentos de renovação protocolados após o 

prazo previsto no § 1o art.. 24 da 12.101 (180 dias da validade), o 
efeito da decisão contará:(alterado pela Lei 12.868/2013) 

 

   I - do término da validade da certificação anterior, se o julgamento 
ocorrer antes do seu vencimento; e 

   II - da data da publicação da decisão, se esta for proferida após o 
vencimento da certificação.  

 

 Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II, a entidade não usufruirá os 
efeitos da certificação no período compreendido entre o término da 
sua validade e a data de publicação da decisão, independentemente 
do seu resultado.  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 8o  O protocolo dos requerimentos de renovação servirá como 

prova da certificação até o julgamento do processo pelo Ministério 
competente. 

 

    § 1o  O disposto no caput aplica-se aos requerimentos de renovação 
redistribuídos nos termos do art.. 35 da Lei no 12.101, de 2009, 
ficando assegurado às entidades interessadas o fornecimento de 
cópias dos respectivos protocolos, sem prejuízo da validade de 
certidão eventualmente expedida pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

 

    § 2o  O disposto no caput não se aplica aos requerimentos de 
renovação protocolados fora do prazo legal ou com certificação 
anterior tornada sem efeito, por qualquer motivo. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 8º. Continuação 

 

§ 3o  A validade do protocolo e sua tempestividade serão confirmadas 
pelo interessado mediante consulta da tramitação processual na 
página do Ministério responsável pela certificação na rede mundial de 
computadores.  

 

Art.. 9o  A tramitação dos processos administrativos que envolvam a 
certificação, sua renovação ou cancelamento deverá ser 
disponibilizada na página do Ministério responsável pela certificação 
na rede mundial de computadores. 

 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Seção II - Da Entidade com Atuação em mais de uma Área 

Art.. 10.  A entidade que atue em mais de uma das áreas deverá 
requerer a certificação/renovação no Ministério responsável por sua 
área de atuação preponderante, sem prejuízo da comprovação dos 
requisitos exigidos para as demais áreas. 

    § 1o  Considera-se área de atuação preponderante aquela definida 
como atividade econômica principal da entidade no CNPJ. 

    § 2o  A atividade econômica principal, constante do CNPJ, deverá 
corresponder ao principal objeto de atuação da entidade, verificado 
nas demonstrações contábeis e, caso necessário, nos seus atos 
constitutivos e relatório de atividades.  

    § 3o  Cabe ao Ministério competente verificar, antes da concessão 
/renovação da certificação, com base nos documentos entregues, 
enquadramento feito pela entidade com base no segundo o critério 
de preponderância. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 10 – Continuação  

    § 4o  Constatada divergência entre a atividade econômica principal 
constante do CNPJ e o principal objeto de atuação da entidade, o 
requerimento será encaminhado ao Ministério responsável pela 
respectiva área para análise e julgamento, considerando-se válida a 
data do protocolo para fins de comprovação de sua tempestividade. 

    § 5o  Verificada a situação prevista no § 4o, o Ministério responsável 
pela certificação deverá recomendar à entidade, quando for o caso, 
que efetue as alterações necessárias no CNPJ e em seus atos 
constitutivos. 

    § 6o  Caso a atividade econômica principal da entidade constante do 
CNPJ não seja compatível com nenhuma das áreas a que se refere o 
art.. 1o, a entidade deverá requerer a certificação/renovação no 
Ministério responsável pela área de atuação preponderante 
demonstrada na sua escrituração contábil.  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 11.  A entidade de que trata esta Seção deverá manter 

escrituração contábil segregada por área de atuação, de modo a 
evidenciar o seu patrimônio, as suas receitas, os custos e as despesas 
de cada área de atuação. 

     § 1o  A escrituração deve obedecer às normas do Conselho Federal 
de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos. 

     § 2o  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. 

     § 3o  A entidade cuja receita bruta anual for superior ao limite 
máximo estabelecido no inciso II do art.. 3o da Lei Complementar no 
123, de 14 de dezembro 2006, deverá submeter sua escrituração a 
auditoria independente, realizada por instituição credenciada no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
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TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 11.  Continuação. 

§ 4o  Na apuração da receita bruta anual, para fins do § 3o, também 
serão computadas as doações e as subvenções recebidas ao longo do 
exercício, em todas as atividades realizadas. 

Art.. 12.  A concessão de certificação/renovação para entidade com 
atuação em mais de uma das áreas de atuação dependerá da 
manifestação dos demais Ministérios responsáveis . 

§ 1o  Além dos documentos previstos no § 2o do art.. 10, o 
requerimento deverá ser instruído com os documentos previstos 
neste Decreto para certificação em cada uma das áreas de atuação da 
entidade. 

§ 2o  Recebido o requerimento de concessão/renovação, o Ministério 
responsável consultará os demais Ministérios, que se manifestarão  
em 30 dias, prorrogável por igual período, sobre o cumprimento dos 
requisitos nas suas respectivas áreas.  

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Art.. 12.  Continuação. 

§ 3o  O requerimento deverá ser analisado concomitantemente pelos 
Ministérios interessados e somente será deferido se constatado o 
cumprimento dos requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, e 
neste Decreto, para cada uma de suas áreas de atuação. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Do Recurso contra a Decisão de Indeferimento da Certificação 

Art.. 13.  Da decisão que indeferir a concessão/renovação 
/cancelamento, caberá recurso no prazo de 30 dias, contados da sua  
publicação. 

§ 1o  O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não 
reconsiderar a decisão em 10 dias, será encaminhada ao Ministro de 
Estado. 

§ 2o  O recurso poderá abranger questões de legalidade e mérito.  

§ 3o  Após o recebimento das razões de recurso pelo Ministro de 
Estado, abrir-se-á prazo de 15 dias para manifestação, por meio 
eletrônico, da sociedade civil e, se for o caso, do Ministério 
responsável pela área de atuação não preponderante da entidade. 

§ 4o  O recurso protocolado fora do prazo previsto no caput não será 
admitido. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art.. 32.  Compete ao MDS conceder ou renovar o certificado das 
entidades da área de assistência social que preencherem os requisitos 
previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto. 

Art.. 33.  Para obter a certificação/renovação, as entidades deverão 
demonstrar que realizam ações assistenciais, de forma gratuita, 
continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1o  As entidades de que trata o caput devem ser, isolada ou 
cumulativamente: 

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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art.. 33 – Continuação. 

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; e 

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. 

. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art.. 33 – Continuação. 

    § 2o  Para efeitos deste Decreto, constituem ações assistenciais a 
oferta de serviços, benefícios e a execução de programas ou projetos 
socioassistenciais previstos nos incisos do § 1o. 

     § 3o  Além dos requisitos previstos neste, as entidades que prestam 
serviços de habilitação ou reabilitação a pessoas com deficiência e a 
promoção da sua integração à vida comunitária, e as abrangidas pelo 
disposto no art.. 35 da Lei 10.741/2003, para se certificarem, deverão 
comprovar a oferta de, no mínimo, 60% de sua capacidade ao SUAS.  

§ 4o  A capacidade de atendimento ref. no § 3o será definida 
anualmente pela entidade, com aprovação do órgão gestor de 
assistência social municipal ou do DF e comunicação aos Conselhos . 

§ 5o  A capacidade de atendimento será aferida com base no no.de 
profissionais e instalações físicas,  na forma definida pelo MDS. 

 

. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art35


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art.. 34.  Para obter a certificação, a entidade de assistência social 
deverá, no exercício fiscal anterior ao requerimento: 

I - prever, em seu ato constitutivo, sua natureza, seus objetivos e 
público-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 1993, e o Decreto no 
6.308, de 14 de dezembro de 2007; 

II - estar inscrita no Conselho de Assistência Social Municipal ou do 
Distrito Federal, de acordo com a localização de sua sede ou 
Município em que concentre suas atividades, conf. art.. 9º, Lei 8.742; 
e  

III - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de 
assistência social prevista no inciso XI,art. 19 da Lei 8.742, de 1993. 

§ 1o  A entidade de assistência social com atuação em mais de um 
ente federado deverá inscrever seus serviços, programas, projetos e 
benefícios no Conselho Municipal ou do DF, conf. local de sua 
atuação. 

. 

 

. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6308.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6308.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art19xi


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

§ 2o  Inexistindo Conselho de Assistência Social no Município, a 
inscrição deverá ser efetivada no respectivo Conselho Estadual. 

§ 3o  Para fins de comprovação dos requisitos no âmbito da 
assistência social, as entidades previstas no art.. 10 com atuação 
preponderante nas áreas de educação ou saúde deverão demonstrar: 

     I - a inscrição das ações assistenciais junto aos Conselhos Municipal 
ou do Distrito Federal onde desenvolvam suas ações; e 

    II - que suas ações assistenciais são realizadas de forma gratuita, 
continuada e planejada, na forma do § 1o do art.. 33. 

de sua atuação. 

Art.. 36.  A comprovação do vínculo ( mínimo 60 dias) da entidade de 
assistência social à rede socioassistencial privada no âmbito do SUAS 
é condição suficiente para a obtenção da certificação, mediante 
requerimento da entidade. 

 

. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art.. 35.  O requerimento de concessão/renovação de certificado de 
entidade que atue na assistência social deverá ser protocolado, em 
meio físico ou eletrônico, instruído com os seguintes documentos: 

I - o previsto no art.. 3º (comprovante de inscrição CNPJ; cópia da ata 
de eleição dos dirigentes; cópia do ato constitutivo registrado e 
relatório de atividades desempenhadas no exercício anterior, com 
informações sobre o público atendido e recursos envolvidos. 

II - comprovante da inscrição no CMAS (inciso II do art.. 34); 

III - comprovante da inscrição prevista no § 1o art.. 34, se for o caso; e 

IV - declaração do gestor local de que a entidade realiza ações de 
assistência social de forma gratuita. 

§ 1o  Além do previsto acima, as entidades que fazem parte da rede 
SUAS, devem incluir declaração  do órgão gestor de assistência social 
municipal ou DF atestando os 60% de oferta de atendimento ao SUAS 

 

 

. 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 TÍTULO II - DA ISENÇÃO - CAPÍTULO I - DOS REQUISITOS 

Art.. 40.  A entidade certificada fará jus à isenção do pagamento das 
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, 
desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I - não recebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou 
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 
indiretamente, sob qualquer forma ou título, em razão das 
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 
respectivos atos constitutivos; 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit 
integralmente no território nacional, na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

III - apresente certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa 
de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do FGTS; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 TÍTULO II - DA ISENÇÃO - CAPÍTULO I - DOS REQUISITOS 

IV - mantenha escrituração contábil regular, que registre receitas, 
despesas e aplicação de recursos em gratuidade de forma segregada, 
de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; 

VI - mantenha em boa ordem, e à disposição da Secretaria da Receita 
Federal, pelo prazo de 10 anos, contados da emissão, os documentos 
que comprovem a origem e aplicação de seus recursos e os relativos a 
operações que impliquem modificação da situação patrimonial; 

VII -cumpra as obrigações acessórias definidas na legislação tributária; 
VIII - mantenha em boa ordem, e à disposição da SRF, as 
demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente , quando a receita bruta anual for superior ao 
limite máximo estabelecido pelo inciso II, art.. 3o da LC no 123/2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 Parágrafo único.  A isenção de que trata o caput não se estende à 

entidade com personalidade jurídica própria constituída e mantida 
por entidade a quem o direito à isenção tenha sido reconhecido 

                                           DA FISCALIZAÇÃO 

Art.. 41.  O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá 
ser exercido a contar da publicação da concessão da certificação no 
DOU, se atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei no 
12.101, de 2009, e neste Decreto. 

Art.. 42.  Constatado o descumprimento de requisito estabelecido 
pelo art.. 40, a fiscalização da SRF lavrará auto de infração ref. ao 
período devendo relatar os fatos que demonstram o não atendimento 
de tais requisitos para o gozo da isenção. 

§ 1o  Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá 
direito à isenção, e o lançamento correspondente terá como termo 
inicial a data de ocorrência da infração que lhe deu causa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm
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TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 § 2o  A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de 

trinta dias, contados de sua intimação. 

§ 3o  O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito 
tributário seguirão o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de 
março de 1972. 

Art..  49.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome disciplinarão os demais 
procedimentos necessários à operacionalização do processo de 
certificação no âmbito de sua competência, especialmente no que se 
refere ao processamento dos requerimentos de concessão ou 
renovação da certificação em sistema eletrônico e ao procedimento 
previsto no § 1o do art.. 12. 

Parágrafo único.  Os Ministérios terão prazo de até seis meses para 
disponibilizar o sistema de consulta da tramitação dos requerimentos 
de certificação ou renovação na rede mundial de computadores 
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LEI 12.868 de 15/10/2013 

Alterou a Lei 12.101/2009 relativa aos 
procedimentos de 

concessão/renovação do CEBAS 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
ALTERAÇÕES MAIS IMPORTANTES LEI 12.868/13 
 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES  

1º. – Prazo de solicitação da renovação   

 

 Lei 12.101/2009 – 180 dias anteriores a data de vencimento do 
certificado anteriormente emitido ou obtido. 

  

Lei 12.868/2013 – até a data de vencimento do certificado anterior e 
desde que enviado com antecedência máxima de 360 dias do 
vencimento da certificação anterior. 

 

§ 1o do art.. 24:Será considerado tempestivo o requerimento de 
renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 dias que 
antecedem o termo final de validade do certificado. 

§ 3º. do art.. 24: Os requerimentos protocolados antes de 360 dias 
do termo final de validade do certificado não serão conhecidos. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
ALTERAÇÕES MAIS IMPORTANTES LEI 12.868/13 
                                       PRINCIPAIS ALTERAÇÕES (continuação)  

 VALIDADE  

Paragrafo único Art.. 38ª:   

- Certificações concedidas e que vierem a ser concedidas a partir da 
Lei 12.868/13 para requerimentos protocolados entre 30/11/2009 e 
31/12/2011 = 5 ANOS 

§ 1o - ....para requerimentos protocolados entre 10/11/2008 e 
31/12/2011 = 5 ANOS se Entidades exclusivamente de Assistência 
Social ou assim consideradas pelos incisos I e II paragrafo 2º. da Lei 
12.868/2013 ( APAES, Casas de Apoio e acolhida) . 

 

Entidades de Educação (art.13) requerimentos protocolados entre 
30/11/2009 e 31/12/2011 sem exigência de 01 bolsa para cada 9 
alunos pagantes. 

 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
ALTERAÇÕES MAIS IMPORTANTES LEI 12.868/13 
                                        

Tempestividade e Intempestividade 

 

Intempestivamente – enviado após o vencimento da certificação 
anterior ( ai compreendido o dia do vencimento da certificação); 

E  

Processo enviado com mais de 360 dias da data de vencimento do 
certificado atual. 

 

Tempestivamente -  processo enviado até a data de vencimento do 
certificado em vigor; e 

Processo enviado até 360 dias do vencimento da certificação anterior. 

 



Montagem do 
Processo/Documentação de 

solicitação/renovação  

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 



TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de AS. 
Documentos Exigidos: 
1. Requerimento datado (Modelo), assinado pelo representante legal da entidade, dirigido 
ao Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Suas, do MDS; 
 
2. Comprovante de inscrição no CNPJ  Receita Federal; 
 
3. Cópia do Estatuto Social, registrado em Cartório, COMPROVANDO : 
- estar legalmente constituída no País e em efetivo funcionamento há pelo menos 12 
meses antes da solicitação do Certificado, constando a data de registro do estatuto; 
- sua natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei 8.742/93, com o Decreto 
6.308/2007 e com a Resolução CNAS 109/2009; 
- aplicar suas rendas, recursos e eventual resultado operacional integralmente no território 
nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 
- não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto; 
- destinar, em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente a 
entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas; 
- não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 
equivalentes, 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. 
 
 

 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://www.probemgestaocrianca.org.br/Download/Requerimento CEBAS.doc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/ca35e6766b8281bfe7aad3be197220f7
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/6819997878a6a66e0d05d10e99bff945/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/4d3c913647df654fc3b3380ccf06dc96/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/4d3c913647df654fc3b3380ccf06dc96/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/84be40efa9edcc943ee2d4f3604b75e5


CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de AS. 
 
4. Cópia da ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrada em cartório, nos termos 
do inciso II art. 3º do Decreto nº 7.237/2010; 
 
5. Instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso, nos termos do 
inciso II, art. 3º do Decreto nº 7.237/2010. 
 
6. Comprovante de inscrição da entidade no CMAS  ou do Distrito Federal; 
 
7. Declaração do gestor local (via original), afirmando que a Instituição realiza ações de 
assistência social de forma gratuita, a ser concedida pela SMAAS conforme Portaria 
002/2012 (requerimento e orientações) da SMAAS. 
 
8. Plano de ação (Modelo) que demonstre as ações na área de assistência social a serem 
executadas durante o ano do requerimento, de forma planejada, continuada e gratuita, nos 
termos do Parágrafo 3º do artigo 35 do Decreto nº 7.237/2010 e do inciso III, art. 3º da 
Resolução CNAS nº 16/2010, evidenciando: - finalidades estatutárias; - objetivos; - origem 
dos recursos; - infraestrutura; - identificação de cada serviço, projeto, programa ou 
beneficio sócio assistencial a ser executado, informando respectivamente: público-alvo, 
capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, 
abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou 
estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, 
avaliação e monitoramento do plano. 
 
 
- finalidades estatutárias; 
- objetivos; 
- origem dos recursos; 
- infraestrutura; 
- identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício sócio assistencial a ser 
executado, informando respectivamente: público-alvo, capacidade de atendimento, 
recurso financeiro utilizado e recursos humanos envolvidos. 
 
10. Cópia das demonstrações contábeis do exercício do ano anterior, devidamente 
assinadas pelo representante legal da entidade e por técnico registrado no respectivo 
Conselho Regional de Contabilidade, de acordo com o disposto na NBCT 10.19. 
 
As entidades que atuam nas áreas de assistência social e/ou educação e/ou saúde, mas 
que atuam preponderantemente na área de assistência social deverão, no momento do 
requerimento de Concessão ou Renovação junto ao MDS, apresentar obrigatoriamente 
todos os documentos necessários para comprovação nas demais áreas, conforme Decreto 
7.237/2010 e demais normatizações. 

 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/15642c0de30e71157a7779057f419693
http://www.probem.org.br/Download/Instru%C3%A7%C3%B5es Declara%C3%A7%C3%A3o gestor Local - CEBAS.doc
http://www.probemgestaocrianca.org.br/Download/PLANO DE A%C3%87%C3%83O CMAS E CEBAS.doc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao/resolveuid/c56997e7db008ce4c791e3c18ba2970c/download


TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de AS. 
9. Relatório de Atendimento/Atividades, (Modelo) que demonstre as ações executadas de 
forma planejada, continuada e gratuita durante o ano anterior ao requerimento, 
evidenciando o cumprimento de todos os itens dispostos no plano de ação, nos termos do 
inciso IV, art. 3º do Decreto nº 7.237/2010 e do inciso III, art. 3º da Resolução CNAS nº 
16/2010:- finalidades estatutárias;- objetivos;- origem dos recursos;- infraestrutura; 
- identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício sócio assistencial a ser 
executado, informando respectivamente: público-alvo, capacidade de atendimento, 
recurso financeiro utilizado e recursos humanos envolvidos. 
 
10. Cópia das demonstrações contábeis do exercício do ano anterior, devidamente 
assinadas pelo representante legal da entidade e por técnico registrado no respectivo 
Conselho Regional de Contabilidade, de acordo com o disposto nas notas do CFC ( 
resolução 1409/2012) (Portaria 353/2011 passou a não ser mais exigido p/ Instituições 
exclusivamente de Assistência Social);  
 
As entidades que atuam nas áreas de assistência social e/ou educação e/ou saúde, mas 
que atuam preponderantemente na área de assistência social deverão, no momento do 
requerimento de Concessão ou Renovação junto ao MDS, apresentar obrigatoriamente 
todos os documentos necessários para comprovação nas demais áreas, conforme Decreto 
7.237/2010 e demais normatizações. 

 
 

    

 

 

 

 

                            
  

 

http://www.probemgestaocrianca.org.br/Download/RELAT%C3%93RIO DE ATIVIDADES CEBAS.doc


CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 

 

 

 

                            
  

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 

 

 
 
Disponibilizado no site da Pró-Bem: 

 

www.probemgestaocrianca.org,br 

 

Material para download/ Títulos, Registros e Certificados 

 

http://www.probemgestaocrianca.org,br/
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PRAZO DO CEBAS  

 

Regra: 3 anos  

 

 

Envio/postagem ao MDS:  até a data de vencimento 

 (termo final da validade do certificado) anteriormente 

enviado ou calculado. 

 

Exemplo:  Validade/Protocolo/Certificado anterior: 

02/08/2014 

 

Prazo para envio: até 02/08/2014 
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MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ENVIO 

DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO 

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO  

 
Mesmo que o MDS não tenha se manifestado sobre o(s) 

pedido(s) de renovação anteriormente enviados, é 

obrigatório o envio de nova documentação solicitando  a  

renovação da certificação, dentro do prazo tempestivo. 

 

O não cumprimento desta regra gera a perda da 

certificação. 

 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
 

Exemplo: Validade Certificado anterior: 02/08/2014 

Envio da Dctação de Renovação: 02/02/2014 

 

MDS não se manifestou: O QUE FAZER? 

 

Considerar que o certificado anterior tenha sido renovado 

pelo período de 3 anos ou seja: 

 

Validade certificado renovado: 02/08/2017 

 

Envio de nova documentação de renovação: até 02/08/2017 

Recomenda-se anterioridade de pelo menos 43 meses da 

validade final. 
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EXCESSÃO A REGRA:  

 

 Em regra a Certificação terá validade de 03 anos.  

 

 Porém, o artigo 38-A (incluído pela Lei nº 12.868/2013) 

trouxe uma excepcionalidade definido prazo de 5 anos nos 

seguintes casos: 

 

• Os requerimentos de renovação protocolados entre 

30/11/2009 e 31/12/2011, desde que a certificação anterior 

não tenha mais de 360 dias de vencida. 

 

•Os requerimentos de renovação protocolados entre 

10/11/2008 e 31/12/2011, no caso de entidades que atuam 

exclusivamente na área de assistência social. 



    

Principais itens para obtenção e manutenção  
do CEBAS: 

 

- Estatuto social (adequado ás exigências e áreas 
de atuação da Instituição); 
 

- Contabilidade e as  Demonstrações Contábeis; 
 

- Relatório de Atividades/Atendimentos; 
 

- Plano de Ação; 
 

 

 

 

 

                            
  

 



IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO  
PARA A OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO 

CEBAS E DEMAIS TÍTULOS,REGISTROS E 
INSCRIÇÕES   

 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 

 
Se no Estatuto não constar de forma clara e objetiva os requisitos 
exigidos na Resolução e Decreto, a certificação não será concedido, 
sendo eles: 

 

-estar legalmente constituída no País e em efetivo funcionamento há 
pelo menos 12 meses da data solicitação do Certificado; 

 
-aplicar suas rendas, recursos e eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

 

Importância do Estatuto Social na Obtenção e 

renovação do CEBAS 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 

 

-  observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de contabilidade relativas ás entidades sem fins 
lucrativos. 
 

-  que dará publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento 
do exercício social, ao relatório de atividades e demonstrações 
contábeis incluindo as certidões negativas coma Previdência e FGTS. 

( lei 13.019/2014) 

 

Importância do Estatuto Social para concessão 

e/ou renovação do CEBAS 



CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 

 

- não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto; 

 
- destinar, em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio 
remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a 
entidades públicas; 

 
- não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, 
benfeitores ou equivalentes 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. 

 

Importância do Estatuto Social para concessão 

e/ou renovação do CEBAS 



IMPORTÂNCIA DOS RELATORIOS DE 
ATIVIDADES E PLANO DE AÇÃO  

PARA A OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO 
CEBAS E DEMAIS TÍTULOS,REGISTROS E 

INSCRIÇÕES   

 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Importância dos relatórios sociais e da existência 

de procedimento de elaboração de Relatórios de 

resultados/atendimentos 
 

Maior dificuldades na realização das prestações de contas 

(UPF/CMAS), e para renovação dos Certificados Inscrições 

(CMDCA/CEBAS/SEDESE/CAC); 

 

POR QUE? Ausência da prévia elaboração e coleta anual das 

informações necessárias e adequadas ao preenchimento dos 

relatórios. 

 

SOLUÇÃO: Implantação do procedimento de elaboração anual 

de Relatórios sociais contendo todas as informações exigidas 

pelos órgãos certificadores. 
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RELATÓRIOS SOCIAIS  

1- Relatório de Atividades/Atendimentos do ano anterior por 

área de atuação e por atendimento contendo: 

 

• Finalidades estatutárias e Objetivos 

• Infraestrutura 

• Descrição do serviço (identificação de cada serviço, 

projeto, programa ou benefício socioassistencial 

executado) 

• Público alvo 

• Quantidade de pessoas atendidas 

• Capacidade de atendimento 

• Origem dos recursos 

• Recursos Financeiros e Humanos envolvidos/utilizados. 

                         

                   Apresentação de Modelo Pró-Bem   
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RELATÓRIOS SOCIAIS/PLANO DE AÇÃO  

• Plano de Ação do ano atual por área de atuação e por 

atendimento contendo: 

Finalidades estatutárias e Objetivos 

Infraestrutura 

Descrição do serviço (identificação de cada serviço, projeto, 

programa ou benefício socioassistencial executado) 

Público alvo 

Capacidade de atendimento 

Origem dos recursos Financeiros e Humanos envolvidos. 

Abrangência territorial; 

Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou 

estratégias para esta participação nas etapas de elaboração, 

execução, avaliação e monitoramento.                                                      

Apresentação do  Modelo Pró-Bem   



IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 

PARA O CEBAS, TITULOS E REGISTROS E 
PARA A SUSTENTABILIDADE DAS 

INSTITUIÇÕES   

 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 



  

CONTABILIDADE ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA 
SOBREVIVENCIA E SUSTENTABILIDADE DAS ESFL 

 

 PASSIVOS TRABALHISTAS (FALTA DE ORIENTAÇÃO E 
CONFERENCIA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE 

PESSOAL, RECOLHIMENTOS, CONTRATAÇÕES; 

 

 PASSIVOS TRIBUTARIOS DECORRENTES DE NÃO 
RECOLHIMENTO OU NÃO ACOMPANHAMENTO DE 

ISENÇÕES E IMUNIDADES; 

 

 FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO E 
CONTABILIDADE 



  

CONTABILIDADE ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA 
SOBREVIVENCIA e SUSTENTABILIDADE DAS ESFL 

 

 IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO E PERDA DOS 
TITULOS E CERTIFICADOS PELA INADEQUAÇÃO DO 

PLANO DE CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; 

 

 INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE TITULOS E 
CERTIFICADOS PELA UTILIZAÇÃO DE 

NOMENCLATURAS INADEQUADAS NO PLANO DE 
CONTAS OCASIONADO PELA APLICAÇÃO A ISFL DE 
PLANO DE CONTAS DE INSTITUIÇÕES COM FINS 

LUCRATIVOS;  



  

CONTABILIDADE ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

   PRINCIPAIS FRAGILIDADES ENCONTRADAS HOJE NA  
CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

 

 NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTÁBEIS 
RECOMENDADAS E ESPECIFICAS PARA INSTITUIÇÕES 

SEM FINS LUCRATIVOS; 

 

 PLANO DE CONTAS GENERALIZADO,NÃO SEGREGADO 
E INADEQUADO AO PERFIL E CARACTERÍSTICAS  DA 

INSTITUIÇÃO; 

 

 NÃO GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
NECESSÁRIAS E OBRIGATÓRIAS PELA LEGISLAÇÃO 

(BALANCETES E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
COMPLETAS); 

 



  

CONTABILIDADE ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

   PRINCIPAIS FRAGILIDADES ENCONTRADAS HOJE NA  
CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

 

 NÃO CONFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO Á INSTITUIÇÃO 
NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE REGRAS 
TRIBITÁRIAS E TRABALHISTAS BEM COMO NA 

GERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS; 

 

 NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA REALIZAÇÃO 
DA CONTABILIZAÇÃO; 

 

 INEXISTÊNCIA DE FLUXO DE INFORMAÇÕES PELA  
CONTABILIDADE APÓS A CONTABILIZAÇÃO MENSAL; 



 As informações contábeis tem representado o 

motivo do maior número de indeferimentos do 

CEBAS (no caso de Instituições com mais de uma 

área de atuação) pós Lei 12.101/2009 e na perda 

do Título de Utilidade Pública Federal; 

 

 2º. Lugar - Estatuto Social . 

 

A Lei 12.101/2009 e Decreto 8.242/2014 determinam : 

 Manter escrituração contábil regular, que registre 

receitas, despesas e aplicação de recursos em 

gratuidade de forma segregada, de acordo com as 

normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 



A Resolução 1409/12 do CNC determina: 

8. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o 
regime contábil de competência. 
 
 9. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento 
devem ser reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC 
TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 
 
10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e 
despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma 
segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, 
saúde, assistência social e demais atividades. 
 
 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 



11.Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no 
resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio 
e investimento, bem como de isenção e incentivo fiscal registrados no 
ativo, deve ser em conta específica do passivo. 
 
12.As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, 
parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, 
termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação específica, e 
respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, 
inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. 
  
13.Os benefícios concedidos pela entidade a título de gratuidade 
devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles 
que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos 
governamentais. 
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14. A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em 
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a 
receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de 
realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. 
  
15. O valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio 
Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, 
deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.  
  
16.O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de 
serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. 
  
17.Os registros contábeis devem ser segregados de forma que 
permitam a apuração das informações para prestação de contas 
exigidas por entidades governamentais, portadores, reguladores e 
usuários em geral. 
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18. A dotação inicial disponibilizada pelo instituidor/fundador em 
ativo monetário ou não monetário, no caso das fundações, é 
considerada doação patrimonial e reconhecida em conta do 
patrimônio social.  
 
19. O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da 
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso 
financeiro.  
 
20. Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, 
que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, 
quando aplicável.  
 
21. Na adoção inicial desta Interpretação e da NBC TG 1000 ou das 
normas completas (IFRS completas), a entidade pode adotar os 
procedimentos do custo atribuído de que trata a ITG 10.  

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 



As Demonstrações Contábeis devem ser formadas por: 

Balanço Patrimonial do Exercício;  

Balanço Comparativo;  

Demonstração do resultado do Exercício; Demonstração 
de Mutação do Patrimônio Social/Líquido;  

Demonstração do Fluxo de Caixa e  

Notas Explicativas c/ conteúdo especifico definido pelo 
CNC na Resolução 1409/2012 

 

 

Demonstrações Contábeis  
Resolução 1409 de 2012  
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 As notas explicativas deverão conter, NO MÍNIMO:  

(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza 
social e econômica e os objetivos sociais;  

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, 
especialmente com gratuidade, doação, subvenção, 
contribuição e aplicação de recursos;  

(c) a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser 
evidenciada nas demonstrações contábeis como se a 
obrigação devida fosse;  

(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos 
recursos e as responsabilidades decorrentes dessas 
subvenções;  

Notas Explicativas adequadas  



 As notas explicativas deverão conter, NO MÍNIMO:  

(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades 
decorrentes de tais recursos;  

(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte 
do doador;  

(g) eventos subsequentes à data do encerramento do 
exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante 
sobre a situação financeira e os resultados futuros da 
entidade;  

(h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias 
das obrigações em longo prazo;  

(i) informações sobre os seguros contratados;  

 

 

 

Notas Explicativas adequadas  



 As notas explicativas deverão conter, NO MÍNIMO:  

(j) a entidade educacional de ensino superior deve 
evidenciar a adequação da receita com a despesa de 
pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação e sua regulamentação;  

 

(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de 
depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, 
devendo ser observado a obrigatoriedade do 
reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil;  

 

(m) segregar os atendimentos com recursos próprios dos 
demais atendimentos realizados pela entidade;  

Notas Explicativas adequadas  



 As notas explicativas deverão conter, NO MÍNIMO:  

(n) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de 
forma segregada, destacando aquelas que devem ser 
utilizadas na prestação de contas nos órgãos 
governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, 
valores dos benefícios, número de atendidos, número de 
atendimentos, número de bolsistas com valores e 
percentuais representativos;  

 

(o) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo 
e o valor reconhecido quando este valor não cobrir os 
custos dos serviços prestados.  

 

 

Notas Explicativas adequadas  



Estruturação documentação de obtenção /renovação 

1º. Elaborar o Relatório de Atividades e Plano de Ação aos moldes e 

com os dados definidos e exigidos na Lei; 

 

2º. Levantar cada um dos documentos exigidos;  

 

3º. Conferir e salientar na via do Estatuto a ser enviada, os artigos 

que mostram o cumprimento das exigências previstas no art.3º. da 

12.101/09;  

 

4º. Preencher o requerimento (modelo MDS);  

 

5º. Autenticar os documentos levantados exigidos bem como a 

assinatura no requerimento; 

 

6º. Conferir se as Demonstrações Contábeis estão compostas de 

todas as peças exigidas na Resolução 1409/2012; 

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 



Estruturação documentação de obtenção /renovação 
 

5º. Tirar uma cópia do conjunto de documentos prontos para 

postagem e encaderná-los (espiral); 

 

6º. Postar via SEDEX/Registrado;  

 

7º. Guardar no cofre 01 cópia do comprovante do SEDEX.  

 

7º. Arquivar a cópia do conjunto de documentos e cópia do 

comprovante do Sedex em pasta especifica CEBAS; 

 

8º. Em  5 dias após a postagem entrar no site:   

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/entidades-de-

assistencia-social/acompanhamento-de-processos  e confirmar 

o recebimento da dctação da Instituição pelo MDS e sua 

posição no relatório  de acompanhamento de processos. 
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Protocolar direto no MDS ou enviar pelos Correios, para:  

 
Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de 

Assistência Social 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

SEPN 515 – Bloco B – Edifício Ômega – Térreo – Sala 19 

CEP 70770-502 – Brasília/DF 

 

 

IMPORTANTE: Antes de colocar no correio/enviar o conjunto de 

informações, sugerimos que seja feito cópia xerox de todo o conjunto, 

encadernado para ser mantido em arquivo na Instituição. 

 

Para que no caso de indeferimento ou solicitação de complementação ou 

correção de alguma informação ,a Instituição tem condições de saber 

exatamente o que foi enviado/recebido pelo MDS e está sendo questionado. 

 
 



ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO  

CEBAS MDS  

 

 

 http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/entidades-de-assistencia-social    

 

  Nesta página, na aba “SAIBA MAIS”, localizada à direita da tela, clique em:             

Acompanhamento de processos” escolhendo uma das opções:  

 

•    Processos de Renovação Anteriores à Lei nº12.101/09; 

•    Processos de Concessão Anteriores à Lei nº 12.101/09; 

•    Processos de Concessão e Renovação Posteriores à Lei nº 12.101/2009; 
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Estruturação documentação de concessão/renovação 

E-mail para dúvidas sobre o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Cebas): 

 

cebas@mds.gov.br  

 

 Através dele qualquer cidadão pode tirar dúvidas sobre o 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(Cebas).  

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

mailto:cebas@mds.gov.br


 
  

 
 

     
 

APRESENTAÇÃO E PREENCHIMENTO 
 

DA AGENDA SOCIAL 
 

CONTROLE DOS TÍTULOS, REGISTROS E CERTIFICADOS 
 

DISPONIBILIZADO PELA PRÓ - BEM 
 

 



 
  

 
 

     Informações vitais para a manutenção dos Títulos, 

especificamente do CEBAS: 

 

 Agenda Social /Controle dos prazos de renovação e 

prestação de contas; 

 

 Relatórios contendo as informações exigidas: Plano de 

Ação do ano subsequente e Relatório de Atendimentos 

do ano anterior.  

 Levantamento mensal e anual dos atendimentos 

realizados, resultados, taxas de sucesso e insucesso. 

 

 Demonstrações Contábeis completas e aprovadas 

pelos Associados e com parecer do Conselho Fiscal.                 
  

 



  

           

 
 

 
Muito Obrigado! 

 
 

 
      

Ana Christina Lamounier de Sá 
                                     Tel:   3043 5719 

Site: www.probemgestaocrianca.org.br 
   E-mail: ana.sa@probemgestaocrianca.org.br 
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