CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CEBAS

OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
LEI 12.101/2009
28 de Junho de 2013
Horário: 9hs ás 12:30hs e de 13:30hs ás 17:30hs

Programa:
• O que é o CEBAS ???dentro do contexto dos Títulos,
Registros e Certificados de Assistência Social.
• As alterações para concessão/renovação do CEBAS
pós Lei 12.101/09, Decreto 7.237/10 e IN 352/2011;
• Benefícios (Isenções) do CEBAS;
• Documentação exigida;
• Importância das Demonstrações Contábeis, dos
Relatórios Sociais e do Estatuto para o CEBAS;
• Modelos de Plano de Ação e Relatório de Atividades;
• Particularidades do processo de concessão/renovação
• Estruturação documentação de concessão/renovação;

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social
INSCRIÇÕES
PRÉ-REQUISITO LEGAL DE FUNCIONAMENTO
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
SEDESE-Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado MG.

CADASTROS
CNE - Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social/MJ
SISCEBAS – Sistema CEBAS – MEC
SMAAS – Secretaria Municipal de Assistência Social.

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social
TÍTULOS
Utilidade Pública Municipal / UPM Exigência 01 ano.
Utilidade Pública Estadual / UPE Exigência 02 anos.
Utilidade Pública Federal / UPF Exigência 03 anos.
Cadastros
SMAAS – Secretaria Municipal de Assistência Social
Requisito: Inscrição no CMAS, no CMDCA e UPM.
Autorização
Autorização para captação de Recursos via FIA/FMDCAFundo da Criança e do Adolescente Estadual e Municipal
Requisito: Inscrição no CMDCA e cadastro SMASS.

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
Entidades sem fins lucrativos de Assistência Social
CERTIFICADOS
 CEBAS/Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social
Requisito: Inscrição no CMAS.

 SEDESE - Certificado de Regularidade CRP
(Programa Conta com a Gente)
Requisito: Inscrição na SEDESE e no caso de
Creches (Ato de Credenciamento e Funcionamento)

O que é o CEBAS?
O CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social ...... conhecido como Certificado de
Filantropia....... é:
• Certificação concedida pelo MDS, Ministério da Saúde e
Educação ás pessoas jurídicas de direito privado
(Instituições) sem fins lucrativos (ou de fins não
econômicos) que prestam serviços nas áreas de
educação, assistência social e saúde.
• Reconhecimento do poder público ás Instituições que o
auxiliam na execução dos serviços citados;
• Forma de garantir que as isenções concedidas pelo Poder
Público estejam sendo recebidas pelas Instituições que
realmente prestem os serviços previsto em lei.

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 (SAT), 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contribuições não abrangidas pela isenção:
 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 . equivalente ao percentual de 1% sobre a
Folha.

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;

A LEI 12.101/09 E O CEBAS/Principais Alterações
Com a publicação da Lei nº 12.101 em 27 de novembro de 2009,
os requerimentos de concessão originária do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social ou sua renovação, que antes eram
solicitados ao Conselho Nacional de Assistência Social, passaram a
ser responsabilidade dos Ministérios da Educação, da Saúde e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de
atuação da entidade.
Caso a entidade atue em mais de uma área assistencial, o certificado
será concedido pelo ministério competente em sua área de atuação
preponderante, mas o cumprimento dos requisitos pertinentes às
outras áreas será analisado pelos demais ministérios, conforme sua
competência.

A LEI 12.101/2009 E O CEBAS
As entidades que atuem, preponderantemente na área de
educação, mas que prestem serviços de habilitação e reabilitação
de pessoa com deficiência e de promoção da sua integração à
vida comunitária (por exemplo, APAES), bem como as que
prestam serviços de longa permanência à pessoa idosa (por
exemplo, CASAS-LAR), serão certificadas pelo MDS.
Entretanto caso atuem exclusivamente em educação, a certificação
será concedida apenas pelo MEC.

A LEI 12.101/2009 E O CEBAS
Caso a entidade atenda a todos os requisitos definidos pela
legislação e tenha apresentado todos os documentos necessários,
o requerimento será deferido por meio de uma portaria publicada
no Diário Oficial da União (DOU).
Caso contrário, poderá ser expedida diligência solicitando ao
requerente a complementação de documentos e informações.

Vale destacar que a portaria publicada no DOU consubstancia-se na
própria certificação, prescindindo de expedição de um certificado

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (A. Social, Educação, Saúde)
• 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.

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.

CEBAS
EDUCAÇÃO

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
Na estrutura regimental do Ministério da Educação (MEC), aprovada
pelo Decreto nº 7.690/2012, as competências de gerenciar, planejar,
coordenar e executar as ações referentes à concessão ou renovação
dos certificados, bem como decidir sobre a certificação, foram
atribuídas à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES).

O CEBAS tem como finalidade reconhecer que a entidade
é, na forma da lei, beneficente de assistência social.

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)

BENEFICIOS CEBAS EDUCAÇÃO:
 Desfrutar da isenção do pagamento das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos seus
empregados e trabalhadores avulsos (preenchidos os requisitos
exigidos pela legislação tributária);
 Receber transferências de recursos governamentais
a título de subvenções sociais nos termos do art. 30, da Lei no.
12.465/113 (LDO), e desde que as entidades privadas sem fins
lucrativos, exerçam atividades de natureza continuada nas
áreas de assistência social, saúde ou educação e prestem
atendimento direto ao público;

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
• Da Educação
Art. 12. A certificação ou sua renovação será concedida à entidade
de educação que atenda ao disposto nesta Seção e legislação
aplicável.
Art. 13. Para os fins da concessão da certificação de que trata esta
Lei, a entidade de educação deverá aplicar anualmente em
gratuidade, na forma do § 1o, pelo menos 20% (vinte por cento) da
receita anual efetivamente recebida conf. Lei no 9.870, de 23/11/99.
§ 1o Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade deverá:
• I - demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação - PNE, conf. art. 214 da CF;
• II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos
processos de avaliação conduzidos pelo MEC; e

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
III - oferecer bolsas de estudo nas seguintes proporções:
a) no mínimo, uma bolsa integral para cada 9 alunos pagantes da
educação básica;
b) bolsas parciais de 50%, quando necessário para o alcance do
número mínimo exigido.
§2o
As proporções previstas acima poderão ser cumpridas
considerando-se diferentes etapas/modalidades da educação básica
presencial.
§3o Complementarmente, para cumprimento das proporções
previstas acima, a entidade poderá contabilizar o montante
destinado a ações assistenciais, bem como o ensino gratuito da
educação básica em unidades específicas, programas de apoio a
alunos bolsistas, tais como transporte, uniforme, material didático,
além de outros, definidos em regulamento, até o montante de 25%
da gratuidade prevista no caput.

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
§ 4o Para alcançar a condição prevista no § 3o, a entidade poderá
observar a escala de adequação sucessiva, em conformidade com o
exercício financeiro de vigência desta Lei:
I - até 75% (setenta e cinco por cento) no primeiro ano;
II - até 50% (cinquenta por cento) no segundo ano;
III - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do terceiro ano.
§ 5o Consideram-se ações assistenciais aquelas previstas na Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 6o Para a entidade que, além de atuar na educação básica ou em
área distinta da educação, também atue na educação superior,
aplica-se o disposto no art. 10 da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de
2005.

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
Art. 14. Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às
semestralidades ou anuidades escolares fixadas na forma da lei,
vedada a cobrança de taxa de matrícula e de custeio de material.
§ 1o A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda
familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 salário mínimo.
§ 2o A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja renda
familiar mensal per capita não exceda o valor de 3 salários mínimos.
Art. 15. Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser
beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico e,
cumulativamente, por outros critérios definidos pelo MEC.
§ 1o Os alunos beneficiários das bolsas de estudo de que trata esta Lei
ou seus pais ou responsáveis, quando for o caso, respondem
legalmente pela veracidade/autenticidade das informações prestadas.
§ 2o Compete à entidade de educação aferir as informações relativas
ao perfil socioeconômico do candidato.

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
§ 3o As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo,
em caso de constatação de falsidade da informação prestada pelo
bolsista ou seu responsável, ou de inidoneidade de documento
apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais.

Art. 16. É vedado qualquer discriminação ou diferença de
tratamento entre alunos bolsistas e pagantes.
Art. 17. No ato de concessão ou de renovação da certificação, as
entidades de educação que não tenham aplicado em gratuidade o
percentual mínimo previsto no caput do art. 13 poderão compensar
o percentual devido nos 3 (três) exercícios subsequentes com
acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o percentual a ser
compensado, mediante a assinatura de Termo de Compromisso, nas
condições estabelecidas pelo MEC. Redação dada Lei 12.688/12

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
§ 1o Na hipótese de descumprimento do Termo de Compromisso, a
certificação será cancelada relativo a todo o período de validade.
§ 2o O Termo de Compromisso poderá ser celebrado somente 1 vez
com cada entidade. (Incluído Lei nº 12.688, de 2012)
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também aos percentuais
mínimos previstos no § 1º do art. 10 e no inciso I do art. 11 da Lei no
11.096, de 13 de janeiro de 2005. (Incluído Lei nº 12.688, de 2012)

CEBAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL (Arts.18 a 20/12.101)
• 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL (Arts.18 a 20/12.101)
• Da Assistência Social
§ 3º A capacidade de atendimento de que trata o § 2o será definida
anualmente pela entidade, aprovada pelo órgão gestor de assistência
social municipal ou distrital e comunicada ao Conselho Municipal de
Assistência Social.
§ 4º As entidades certificadas como de assistência social terão
prioridade na celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes
com o poder público para a execução de programas, projetos e ações
de assistência social.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL (Arts.18 a 20/12.101)
• 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL (Arts.18 a 20/12.101)
• 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.

Aplicação Geral as todas as áreas de
atuação

ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E
SAÚDE
LEI 12.101/2009

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

• Da Concessão e do Cancelamento (Assist.Social. Educação, Saúde)
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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• Da Concessão e do Cancelamento (Assist.Social. Educação, Saúde)
§ 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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• Da Concessão e do Cancelamento (Assist.Social. Educação, Saúde)
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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• Da Concessão e do Cancelamento (A. Social, Educação, Saúde)
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.
§ 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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (A.Social,Educação,Saúde)
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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (A. Social, Educação, Saúde)
§ 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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS (A. Social, Educação, Saúde)
§ 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.

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
• DISPOSIÇÕES FINAIS (A. Social, Educação, Saúde)
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 E EDUCAÇÃO
• DISPOSIÇÕES FINAIS (A. Social, Educação, Saúde)
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 E EDUCAÇÃO.
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.

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 (Estatuto) registrado, que demonstre
o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3o da Lei 12.101/2009
IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal
anterior ao do requerimento, destacando informações sobre o
público atendido e os recursos envolvidos.

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 documentação tenha sido protocolada
tempestivamente (em 6 meses), conf. § 1o do art. 24 da Lei 12.101/09.

§ 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)
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§ 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.
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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.
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.
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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:
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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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 (Res 1409/2012).
§ 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, atual de R$ 2.400,000,00 deverá
submeter sua escrituração a auditoria independente, realizada por
instituição credenciada no Conselho Regional de Contabilidade.
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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.
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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.
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Do Recurso contra a Decisão de Indeferimento da Certificação
Art. 13. Da decisão que indeferir a concessão, renovação ou
cancelamento, caberá recurso no prazo de 30 dias, contados da data
de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 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.
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DA CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
Art. 24. Compete ao MEC conceder ou renovar a certificação das
entidades beneficentes de assistência social da área de educação
preenchidos os requisitos previstos na 12.101/09 e neste Decreto.
Art. 25. Para os fins da concessão ou renovação da certificação, a
entidade de educação deverá observar o disposto no art. 13 da Lei no
12.101, de 2009.
§ 1o A adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação será demonstrada por meio de plano de
atendimento que demonstre a concessão de bolsas, ações
assistenciais e programas de apoio aos alunos bolsistas, submetido à
aprovação do Ministério da Educação.

TÍTULOS, INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
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§ 2o O plano de atendimento é a descrição das ações e medidas
assistenciais desenvolvidas pela entidade para cumprimento do
previsto no art. 13 da Lei no 12.101, de 2009, bem como no
planejamento destas ações e medidas para todo o período de
vigência da certificação a ser concedido ou renovado.
§ 3o O Ministério da Educação analisará o plano de atendimento
visando ao cumprimento das metas do PNE, de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
segundo critérios de qualidade e prioridade por ele definidos,
reservando-se o direito de determinar adequações, propondo
medidas a serem implementadas pela entidade em prazo a ser fixado,
sob pena de indeferimento do requerimento ou cancelamento da
certificação.
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§ 4o Todas as bolsas de estudos a serem computadas como aplicação
em gratuidade deverão ser ofertadas e preenchidas em sistema
eletrônico disponibilizado pelo MEC, nas proporções definidas no
inciso III do § 1o do art. 13 da Lei no 12.101, de 2009.
§ 5o As proporções relativas à oferta de bolsas de estudo previstas
acima, poderão ser cumpridas considerando-se diferentes etapas e
modalidades da educação básica presencial, inclusive em diferentes
estabelecimentos de ensino de uma mesma mantenedora, desde que
registrados sob mesmo CNPJ.
§ 6o O montante destinado a ações assistenciais e programas de
apoio a alunos bolsistas deverá estar previsto no plano de
atendimento, de forma discriminada e com identificação dos
beneficiários diretos.
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Art. 26. Idem Seção II do Capítulo II da Lei 12.101/09.
Art. 27. As entidades de educação deverão selecionar os alunos a
serem beneficiados pelas bolsas previstas no art. 13 da Lei no 12.101,
de 2009, a partir do perfil socioeconômico e dos seguintes critérios:
• I - proximidade da residência;
• II - sorteio; e
• III - outros critérios contidos no plano de atendimento da entidade,
previsto no § 1o do art. 25.
§ 1o Na hipótese de adoção dos critérios previstos no inciso III do
caput, as entidades de educação deverão oferecer igualdade de
condições para acesso e permanência aos alunos beneficiados pelas
bolsas e demais ações assistenciais e programas de apoio a alunos
bolsistas, condizentes com os adotados pela rede pública.
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Art. 29. Os requerimentos de concessão ou renovação de certificação
de entidades de educação ou com atuação preponderante na área de
educação
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18560&Itemid=1213
deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
I - da mantenedora:
a) aqueles previstos no art. 3o; e
b) demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente, na forma da legislação tributária aplicável;
II - da instituição de educação:
a) o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão
normativo do sistema de ensino;
b) relação de bolsas de estudo e demais ações assistenciais e
programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação precisa dos
beneficiários;
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c) plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e
ações assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, durante
o período pretendido de vigência da certificação;
d) regimento ou estatuto; e
e) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a
experiência acadêmica e administrativa de cada um.
§ 1o O requerimento será analisado sob o aspecto contábil e
financeiro e, em relação ao conteúdo do plano de atendimento, será
verificado o cumprimento das metas do PNE, de acordo com as
diretrizes e critérios de prioridade definidos pelo Ministério da
Educação.
§ 2o O requerimento de renovação de certificação deverá ser
acompanhado de relatório de atendimento às metas definidas no
plano de atendimento precedente.
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§ 3o A identificação dos beneficiários, somente será exigida a partir
do relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2010.
Art. 30. Sem prejuízo do prazo de validade da certificação, a entidade
deverá apresentar ao MEC relatórios semestrais ou anuais, de acordo
com a periodicidade do calendário escolar e acadêmico, informando
sobre o preenchimento das bolsas de estudo.
Parágrafo único. Os descontos concedidos na forma do caput
poderão ser mantidos até a conclusão da etapa da educação básica
presencial em que os beneficiários estejam matriculados na data da
publicação deste Decreto.
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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;
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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;
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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;
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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;
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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.
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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.
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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.
.

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;

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.

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.

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

Montagem do
Processo/Documentação de
solicitação/renovação
CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
E
CEBAS EDUCAÇÃO

REQUISITOS CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL:
1. Requerimento datado, e assinado pelo representante legal da
Instituição direcionado ao MDS ou MEC;
2. Cópia dos atos constitutivos (Estatuto)registrados, comprovando:
-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;
- 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOGO MARCA / papel timbrado da instituição

Requerimento

Ao Senhor Ministro da Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
Ministério da Educação – MEC ou MDS
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, representante legal da Instituição abaixo qualificada,
portadora

do

CPF

n.º

____________________________,

vem

REQUERER

a

Vossa

Senhoria, o CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CEBAS, com base na Lei n.º 12.101 de 27 de novembro de 2009, Decreto 7.237 de março
de 2010 e demais dispositivos legais fixados para o exame e julgamento do pleito.

Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas por este Conselho, em
relação ao pedido acima formulado.

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2009.

_________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL

REQUISITOS (continuação)
3. Comprovante de inscrição no CNPJ;

4. Cópia da identidade do representante legal da entidade e, quando
for o caso, da procuração e da identidade do outorgado.
5. Cópia da ata de eleição dos dirigentes, registrada em cartório, nos
termos do inciso II art. 3º do Decreto 7.237/2010;
6. Instrumento comprobatório de representação legal, quando for o
caso;
7. Comprovante de inscrição da entidade no Conselho Municipal de
Assistência Social ou do Distrito Federal;
8 - Declaração do gestor local de que a entidade realiza ações de
assistência social de forma gratuita. PORTARIA SMAAS Nº 004/2012

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
9. Plano de ação 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 socioassistencial a ser executado, informando ainda:
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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
10. Relatório (de Atividades) 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 socioassistencial a ser executado, informando
respectivamente: público-alvo, capacidade de atendimento,
recursos financeiros e humanos envolvidos.

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REQUERIMENTO/RENOVAÇÃO:
• Cadastro completo da entidade no SisCEBAS (art. 2º Portaria do Gabinete do
Ministro da Educação nº 920 de 20/07/2010, publicada no DOU de 21/07/10);
• Comprovante do CNPJ (art. 3º, inciso I, do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);
• Cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de
representação legal, quando for o caso ;

• Cópia do ato constitutivo registrado - Instituição Mantenedora (art. 3º, inciso III,
do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);
• Comprovação de que a entidade está constituída como pessoa jurídica há pelo
menos 12(doze) meses anteriores à apresentação do requerimento. (art. 3º,
caput, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009);

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
Para entidades que atuem concomitantemente na área de assistência social:
•

•

•

•

•
•

Estatuto dispondo que em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual
patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades
públicas (art. 3º da Lei nº 12.101, de 27/11/2009);
Comprovante de inscrição das ações assistenciais desenvolvidas junto aos Conselho
Municipal ou Distrital e comprovante que as referidas ações são realizadas de forma
gratuita, continuada e planejada /Instituição Mantida (§ 3º do art. 34 Decreto 7.237/10).
Ato de credenciamento da instituição de educação e dos cursos oferecidos, nos casos de
cursos de nível superior sequenciais e de graduação, bem como de educação profissional
de nível técnico ou tecnológico, regularmente expedido pelo órgão normativo do sistema
de ensino – Instituição Mantida (art. 29,inciso II, alínea a,Decreto 7.237/2010);
Relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao requerimento,
destacando informações sobre o público atendido e os recursos envolvidos – Instituição
Mantenedora (art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);
Regimento ou estatuto da instituição de Educação – Instituição Mantida (art. 29, inciso II,
alínea “d”, do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);
Identificação dos integrantes do corpo dirigente, de cada instituição de ensino,
destacando a experiência acadêmica e administrativa de cada um – Instituição Mantida
(art. 29, inciso II, alínea “e”, do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);

CEBAS /EDUCAÇÃO (ARTS 12 A 17- Lei 12.101/09)
Para entidades que atuem concomitantemente na área de assistência social:
• Plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e ações
assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, durante o período
pretendido de vigência da certificação – Instituição Mantenedora (art. 29, inciso
II, alínea “c”, do Decreto nº 7.237, de 20/7/2010);
É o documento por meio do qual a entidade quantifica a previsão de oferta de
bolsas de estudo, descreve e quantifica os serviços assistenciais e os programas de
apoio a alunos bolsistas para o período pretendido de vigência da certificação.
Deve, conter também o projeto político-pedagógico ou outro documento que
demonstre o cumprimento pela instituição mantida do previsto nos incisos I e II do
§1º do art. 13 da 12.101/2009. (deve permitir ao MEC avaliar a adequação da
entidade às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos
de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação da educação brasileira.)

• Documentos relativos ao processo de seleção de bolsistas e à análise do perfil
socioeconômico – Instituição Mantida (art. 27 do Decreto nº 7.237, de
20/07/2010);

• CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.
. Relação de bolsas de estudo e demais ações socioassistenciais
e programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação
precisa dos beneficiários (requerimentos protocolados a partir
de 2011) – Instituição Mantenedora (art. 29, inciso II, alínea “b”
do Decreto nº 7.237, de 20/07/2010);
. Cadastro no SISCEBAS (Sistema desenvolvido pelo MEC para a
concessão do CEBAS) http://siscebas.mec.gov.br/

Somente após a realização e confirmação do Cadastro a
Instituição deve encaminhar a documentação pelo correio ou
pelo próprio SISCEBAS.
Apesar de comunicação oficial do MEC de que o Módulo de
Requerimento se encontrava novamente em funcionamento o
mesmo apresenta problemas impossibilitando o acesso.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
PRAZOS
Validade: 3 anos

Envio/postagem ao MDS: 180 dias anteriores á data
de vencimento do certificado imediatamente anterior

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
IMPORTANTÍSSIMO:
Após a primeira certificação, a entidade deve ao requerer a
renovação, protocolá-la com antecedência mínima de 06 (seis)
meses da data final de validade do último certificado da
entidade.
O atendimento a essa exigência confere ao requerimento o
status de “renovação tempestiva” e garante a validade da
certificação até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação.

Caso o protocolo de pedido de renovação seja realizado sem a
observância desta antecedência mínima de 06 (seis) meses da
data final de validade do último certificado da entidade, o
pedido de renovação será considerado intempestivo, sendo
apreciado como pedido de concessão originária.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
IMPORTANTÍSSIMO:
ENVIO DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS
SOLICITANDO RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO

Mesmo que o MDS ou MEC não tenham 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
legal (a cada 3 anos c/antecedência mínima de 180 dias).

O não cumprimento desta regra gera a perda da
certificação.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Exemplo: Validade Certificado anterior: 02/08/2010

Prazo para envio: até 02/02/2010
Mesmo que MDS ou MEC não tenham se manifestaram, e a
Instituição continua na fila ¨em análise¨: considerar que o
certificado tenha sido renovado no prazo certo por novo
período de 3 anos ou seja:
Validade certificado supostamente renovado: 02/08/2013
Envio de nova documentação de renovação: até 02/02/2013

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

Principais pontos dentro os requisitos:
- Estatuto social (item 3)

- Plano de Ação (item 9)
- Relatório de Atividades(item 10)
- Plano de Atendimentos (Educação) - item 11

- Demonstrações Contábeis (item 11)

Importância do Estatuto Social p/o CEBAS
Se no Estatuto não constar os seguintes requisitos, a
certificação não será concedida:
-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;
- não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;
- destinar, em caso de dissolução ou extinção, 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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Importância dos relatórios sociais e da existência
prévia de procedimento de apuração de
resultados/atendimentos
 O que ocorre na maioria das Instituições é que a elaboração
de um Relatório acaba representando o levantamento dos
atendimentos/resultados sociais e por isso se transforma
num trabalho imenso pois tudo o que foi realizado no ano
todo precisa ser levantado no prazo de poucos dias.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Importância dos Relatórios Sociais e
procedimento
de
elaboração
de
resultados/atendimentos anualmente.

da existência
Relatórios

de
de

As maiores dificuldades das Instituições seja para prestações de
contas (UPF/CMAS) ou para renovação dos Certificados/Inscrições
(CMDCA/CEBAS/SEDESE/CAC) está relacionada á inexistência de
procedimentos de coleta anual das informações e elaboração de
relatórios de atividades e resultados.

Se a Instituição instituir o procedimento de elaboração anual
Relatórios sociais e Financeiros que contenham todas
informações exigidas pelos órgãos certificadores e conveniados,
processos de prestação de contas/renovação/obtenção
certificados, inscrições e títulos torna-se muito simples.

de
as
os
de

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Solução:
Implementação pela Instituição do procedimento interno de
elaboração de Relatório Social (modelo padrão) composto de
todas as informações exigidas pelo conjunto de órgãos aos
quais a Instituição se subordina, de forma a que estes relatórios
seja a fonte de todas as informações necessárias ao
atendimento de todo tipo de prestação de contas.
Assim passa-se a gerar um único e simples trabalho
previamente realizado pelas diversas partes envolvidas, que é
o de levantar as informações e condensá-las num único
documento que servirá não só para todas as prestações de
contas externas mas como também para prestação de contas
interna (aos empregados, a Diretoria, aos associados) e demais
envolvidos com a Instituição de forma padronizada e
organizada.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
5- Identificação dos Serviços, Projetos, Programas e/ou benefícios a serem executados:

ATENDIMENTO

Descrição
Objetivo

Público Alvo
Capacidade
Atendimento
Recurso
Financeiro
Utilizados
Recursos
Humanos
Envolvidos
(qtd)
Abrangência
Territorial

PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

Serviço de
Proteção e
Atendimento
Integral á Família
PAIF

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos.

Acompanhamento
Familiar/ Centros
de Convivência/
Cursos
Profissionalizantes

Crianças até 06 anos;
de 6 a 15 anos;
Jovens de 15 a 17 e
Idosos > 60 anos.

PROTEÇÃO ESPECIAL
MÉDIA
COMPLEXIDADE

PROTEÇÃO ESPECIAL
MÉDIA
COMPLEXIDADE

Serviço de Proteção
e Atendimento
Especializado a
Famílias e Indivíduos
PAEFI

Serviço de Proteção e
Atendimento
Especializado a
Famílias e Indivíduos
PAEFI

Famílias e/ou
indivíduos com
violação de direitos

Serviço de proteção a
Adolescentes em
cumprimento de
medida sócio
educativa de LA e PSC

PROTEÇÃO
ESPECIAL
MÉDIA
COMPLEXIDADE
Serviço
Especializado para
Pessoas em
situação de Rua.
Abrigos, Albergues
e serviços á
Pessoas em
Situação de Rua

PROTEÇÃO ESPECIAL
ALTA
COMPLEXIDADE

PROTEÇÃO ESPECIAL
ALTA
COMPLEXIDADE

Acolhimento
Institucional a
Crianças e Adolesc.
/Adultos
Famílias/Mulheres
Jovens e Idosos

Acolhimento em
Repúblicas p/
Adulto e famílias
com vínculos
familiares rompidos
ou fragilizados.

Abrigos, Casa Lar
e/ou em
Família Acolhedora

Albergue

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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

CEBAS /EDUCAÇÃO
RELATÓRIOS PLANO DE ATENDIMENTO (EDUCAÇÃO)
 indicação das bolsas de estudo e ações assistenciais e
programas de apoio a alunos bolsistas;
 quantifica a previsão de oferta de bolsas de estudo,
descreve e quantifica os serviços assistenciais e os
programas de apoio a alunos bolsistas para o período
pretendido de vigência da certificação.
 projeto político-pedagógico ou outro documento que
demonstre o cumprimento pela instituição mantida do
previsto nos incisos I e II do §1º do art. 13 da 12.101/2009.
(permitindo ao MEC avaliar a adequação da entidade às
diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação e
padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de
avaliação da educação brasileira.)

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

 As informações contábeis tem representado o
motivo do maior número de indeferimentos do
CEBAS pós Lei 12.101/2009 ao lado do Estatuto
Social que vem em 2º. Lugar nos motivos.
A Lei 12 101/2009 e Decreto 7.237/2010 determinam
quanto as mesmas:
 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 E EDUCAÇÃO
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.
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

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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, aportadores, reguladores e
usuários em geral.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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 (deemed cost) de que trata a ITG 10.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

Demonstrações Contábeis
Resolução 1409 de 2012

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

Notas Explicativas adequadas
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.

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Estruturação documentação de concessão/renovação
1º. Levantar cada um dos documentos exigidos incluindo os
Relatórios de Atividades e Plano de Ação;
2º. Providenciar cópia de cada um dos documentos exigidos e
impressão de 01 via de cada Relatório solicitado(pode ser enviado
cópia do mesmo);
3º. Conferir e salientar na cópia do Estatuto a ser enviada, os artigos
que mostram o cumprimento das exigências previstas no art.3º. Da
12.101/09;
4º. Conferir se as Demonstrações Contábeis estão compostas de
todas as peças exigidas na Resolução 1409/2012

5º. Tirar cópia xerox do conjunto de documentos prontos para
postagem;

CEBAS /ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
Estruturação documentação de concessão/renovação
7º. Arquivar a cópia do conjunto de documentos para consulta com uma
cópia do comprovante de postagem Sedex registrada;
8º. Em 4/5 dias após a postagem entrar no site:
MDS - http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/entidades-de-assistenciasocial/acompanhamento-de-processos.
Ou MEC c através do SISCEBAS MEC
http://siscebas.mec.gov.br

e consultar a posição da instituição ou no Relatório de acompanhamento de
processos ou no Siscebas (MEC).
Pelo endereço eletrônico cebas@mds.gov.br, qualquer cidadão pode tirar
dúvidas sobre o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(Cebas).

CEBAS/ENVIO MDS
Protocolar ou enviar pelos Correios, para o endereço:
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
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.

CEBAS/ENVIO MEC
ENVIO ATRAVÉS DO SISCEBAS.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 22 de maio de 2013 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de formalização de pedidos de
concessão e renovação de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social na Área de Educação - CEBAS - EDUCAÇÃO por meio do Sistema de Certificação
das Entidades Beneficentes de Assistência
Social - SISCEBAS.
Nº 100 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no
uso das atribuições que lhe conferem o Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, e a Lei
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, inclusive como sua motivação, nos termos do art.
50, §1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determina, conforme procedimentos
definidos pela Nota Técnica DPR/SERES/ MEC nº 325, de 22 de maio de 2013, que, a partir
de 3 de junho de 2013, os pedidos de concessão ou renovação de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação /CEBAS EDUCAÇÃO
devem ser formalizados exclusivamente por meio do Sistema de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social - SISCEBAS.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

CEBAS/ENVIO MEC

ENVIO EM MEIO FÍSICO/CORREIO.

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, sala 100
70047-900, Brasília, DF
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