
tem como objetivo qualificar e melhorar as ações nos centros espí-
ritas, sempre focando nos trabalhadores engajados nas atividades.  
Informações: www.feemt.org.br

Espiritismo e Mediunidade
Ocorrerá, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, o Congresso Espírita do 
Maranhão. Promovido pela Federação Espírita do Estado, abordará o tema 
“Espiritismo e Mediunidade” e terá como palestrantes, Divaldo Pereira Franco, 
José Raul Teixeira, Alberto Almeida e Marcel Mariano. O Congresso realiza-
-se no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana em São Luís (MA).  
Informações: www.femar.org.br e femar@femar.org.br 

 
Curso de Palestrante Espírita
O Departamento de Comunicação Social Espírita da Federação 
Espírita Amazonense promoveu o Curso de Palestrante Espírita 
para oradores e estudantes da Doutrina, na sede da Federação, 
nos dias 4 a 8 julho. Atendendo àqueles que desejam se tornar 
palestrantes, o curso ofereceu uma oficina ao longo do evento.  
Informações: www.feamazonas.org.br  

Encontro Espírita da Região Tocantina
“A Mediunidade na Construção de um Mundo Melhor” será o tema 
abordado no 25º Encontro Espírita da Região Tocantina. Confirmado para 
os dias 26, 27 e 28 de agosto, contará com organização do Movimento 
Espírita de Imperatriz e apoio da Federação Espírita do Maranhão. 
Como conferencistas estarão presentes Marlene Nobre, Wagner Paixão 
e Rogério Coelho, que abordarão sobre os subtemas “Evolução Humana 
– Utopia ou Realidade”, “Mediunidade com Jesus”, “O Homem 
Integral” e “Transição Planetária – O que nos ensinam os Espíritos”. 
O evento ocorrerá no Auditório da Faculdade Atenha Maranhense.  
Informações: www.femar.org.br

Congresso no Espírito Santo
O Centro de Convenções de Vitória sediará o 10o Congresso Espírita do 
Estado do Espírito Santo, de 21 a 23 de outubro. Com o tema central “150 
anos de O Livro dos Médiuns: Conexão Espiritual” serão desenvolvidas 
conferências e seminários. Palestrantes convidados: Alberto Almeida, Ana 
Catarina Tavares Loureiro, André Henrique Siqueira, Dalva Silva Souza, 
Eliomar Borgo Cypriano, Haroldo Dutra Dias, Jacira Abranches Silva Leite, 
José Raul Teixeira, José Ricardo do Canto Lírio e Suely Caldas Schubert. 
Informações: www.feees.org.br/congresso

4º Fórum de Arte em Belo Horizonte
Foi promovido nos dias 2 e 3 de julho, pelo De-
partamento de Infância e Juventude da União 
Espírita Mineira e o Departamentos de Apoio à 
Juventude da AME-BH, o 4º Fórum Espírita de 
Arte 2011 (FEARTE). Com o tema “A Arte na Casa 
Espírita”, o Fórum foi realizado na Sociedade 
Espírita Joanna de Ângelis (SEJA), com apresen-
tações de música e teatro, estudos e debates.  
Informações: www.uemmg.org.br

Curso de Passe na Paraíba
Ocorreu nos dias 2 a 9 de julho, a primeira eta-
pa do Curso de Passes realizado pela Federação 
Espírita Paraibana (FEPB). Essa etapa apresentou 
a parte teórica e foi direcionada àqueles que já 
estavam cursando o Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita. Informações: www.fepb.org.br
 
Encontro Estadual de Mediunidade em 
São Paulo
A União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo realiza, em sua sede em São Paulo, no dia 
21 de agosto o Encontro Estadual de Mediunidade, 
com o tema central “O Centro Espírita e a Educa-
ção Mediúnica” (A Mediunidade na Casa Espírita, 
Formação dos Médiuns e Estrutura da Reunião).  
Informações: www.usesp.org.br

Marcha Brasil Sem Aborto
A 4a Marcha do Movimento Nacional da Cidada-
nia pela Vida – Brasil Sem Aborto, será realizada 
na Esplanada dos Ministérios (DF), no dia 31 de 
agosto. O Movimento Brasil Sem Aborto está acom-

panhando, desde o início, a tramitação do Estatuto 
do Nascituro, ou seja, da criança não-nascida, na 
Câmara dos Deputados. Há outra iniciativa em an-
damento, que é uma coleta de assinaturas pela sua 
aprovação. Para isso, foi organizada uma petição on 
line. Alternativamente, como nem todos tem aces-
so à internet, ou se animam a entrar no site para 
assinar, a coleta pode ser feita na sua comunidade 
em folhas a serem remetidas ao Brasil Sem Aborto, 
imprimindo o texto da petição. A primeira entrega 
das assinaturas até então obtidas ocorrerá na 4a 
Marcha do Movimento Nacional da Cidadania pela 
Vida – Brasil Sem Aborto. Assine! Colabore na di-
vulgação! Vamos proteger as nossas crianças desde 
a concepção! Informações: www.brasilsemaborto.
com.br; http://brasilsemaborto.wordpress.com 

Encontro de Comunicação Social em 
Goiás 
Foi realizado o VI Encontro Estadual de Comuni-
cação Social Espírita, promovido pela Federação 
Espírita do Estado de Goiás, em Goiânia, no dia 
30 de julho. Constaram do programa: seminário 
com André Luiz Ruiz, palestra com José Raul Tei-
xeira e pintura mediúnica com Solange Godoy.  
Informações: www.feego.org.br

Convivência com amor é tema de 
Encontro Estadual
Será realizado, nos dias 6 e 7 de agosto, o En-
contro Estadual do Serviço de Assistência e Pro-
moção Social Espírita (SAPSE), com promoção 
da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso 
(FEEMT). O evento ocorre a cada dois anos e 
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

As Organizações Religiosas diante das novas exigências legais relativas à Assistência Social
– Parte 6 – Lei 12.101 de 2009  

– Isenção para as Entidades Beneficentes de Assistência Social Certificadas – 
Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

A entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições para a Seguridade Social desde que atenda, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

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

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

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

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

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

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado 

nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

A isenção acima referida não se estende a entidade com personalidade jurídica própria constituída e mantida pela instituição à 
qual a isenção foi concedida.

O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua 
certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.

Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos mencionados, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos 
para o gozo da isenção.

Será considerado automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições para a Seguridade Social durante o período em 
que se constatar o descumprimento de requisito na forma exposta, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a 
data da ocorrência da infração que lhe deu causa, vale dizer, serão cobrados os valores da contribuição previdenciária em relação ao 
período no qual a isenção ficou suspensa.

– Disposições Gerais e Transitórias – 
A entidade que atue em mais de uma das áreas (assistência social, saúde e educação) 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.

Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de 
julgamento até 30/11/2009 (data de publicação da Lei 11.201/2009) 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.

Caso a instituição requerente atue em mais de uma das áreas mencionadas, o pedido será remetido ao Ministério responsável pela 
área de atuação preponderante da entidade.

Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolados e ainda não julgados até 
30/11/2009 serão julgados pelo Ministério da área no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da referida data.

As representações em curso no CNAS, em face da renovação do certificado, serão julgadas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados a partir de 30/11/2009.

Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome procederão ao recadastramento de todas 
as entidades sem fins lucrativos, beneficentes ou não, atuantes em suas respectivas áreas em até 180 (cento e oitenta) dias, cujo termo 
inicial é 30/11/2009, e tornarão os respectivos cadastros disponíveis para consulta pública.

As entidades isentas deverão manter, em local visível ao público, placa indicativa contendo informações sobre a sua condição de 
beneficente e sobre sua área de atuação.

Mostra Espírita em Pernambuco 

 
Com promoção da Federação Espírita 
Pernambucana, a Mostra Espírita 2011 
que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de 
setembro, este ano homenageia os 150 
anos de edição de O Livro dos Médiuns. 
À luz do tema “Mediunidade Ponte de 
intercâmbio com os Imortais”, vários 
oradores do Distrito Federal, Minas 
Gerais e Pernambuco como Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, Marta Antunes 
de Moura, ambos diretores da FEB, 
Alberto Ameida, Frederico Menezes, 
entre outros confirmaram presença nas 
exposições.
Além das palestras haverá momentos de 
Arte com Nando Cordel, Grupo de Tea-
tro da FEP, entre outros artistas que se 
apresentarão no Centro de Convenções 
de Pernambuco – Teatro Guararapes.  
Informações: http://federacaoespiri-
tape.org




