
Literatura espírita no Pará 

      Promovida pelo 7º Conselho Regional Espírita da União Espírita 
Paraense, a 4ª Feira do Livro Espírita foi realizada de 2 a 5 de junho em 
Ananindeua (PA). Aberta ao público em geral, contou com a participação 
de autores como Richard Simonetti e Alírio de Cerqueira que promoveram 
palestras e sessão de autógrafos. Informações: www.paraespirita.com.br 

Encontro de Comunicação Social Espírita 
      A Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo promo-
veu, no dia 4 de junho, o 2º Encontro de Comunicação Social Espírita. 
O evento teve participação de diversos comunicadores com debate com 
o público sobre temas relacionados à divulgação da cultura espírita no 
âmbito social, incluindo a utilização de recursos tecnológicos modernos 
no uso da comunicação e seus veículos de difusão na mídia. 
    Com entrada franca a mediação ficou por conta de Carlos Scaramuzza.  
Informações: contato@adesaopaulo.org.br

Afetividade e Efetividade  
      Reunidos no Grupo da Fraternidade 
Espirita Jerônymo Ribeiro (ES), sob coorde-
nação da Federação Espírita do Estado do 
Espírito Santo, desenvolveu-se, no dia 12 de 
junho, o Encontro Estadual de Trabalhadores 
das Áreas de Atendimento Espiritual e de 
Orientações Mediúnica. 
O Encontro abordou o tema central “Atendi-
mento Espiritual: Afetividade e Efetividade” 
e contou com a presidente da FERGS, Maria 
Elisabeth da Silva Barbieri, como facilitadora.  
Informações: www.feees.org.br 

Eventos em Porto Alegre 
A Federação Espírita do Rio Grande do Sul rea-

liza no dia 30 de julho a reunião de seu Conselho 
Federativo Estadual e, no dia seguinte, evento sobre 
Comunicação Social Espírita. Nos dois eventos con-
tará com atuação do secretário-geral do CFN da FEB. 
Informações: www.fergs.com.br 

FEB nas mídias sociais

Com cerca de 20 mil usuários, a Federação Espírita 
Brasileira firma seu espaço nas redes sociais, aumen-
tando a interação com seguidores da Doutrina, no 
País e exterior. Com perfis tanto no Orkut, Facebook 
e Twitter, a FEB estabelece uma forma de interação 
mais próxima, disponibilizando aos usuários, mensa-
gens, vídeos, matérias do portal, esclarecimento de 
dúvidas e promoções. 

Atinge, com isso, o objetivo de disponibilizar o 
acesso à doutrina Espírita por novos meios de comuni-
cação e para um público ainda maior de interessados. 
Participe das redes da FEB na internet você também.  
Acesse: www.febnet.org.br 

Espiritismo e Direito
A Associação Jurídico-Espírita do Rio Grande do 

Sul (AJE-RS) promove, desde o início de junho até 
o final deste ano, o Grupo de Estudos da Casa so-
bre temáticas diversas. Conta com temas como “O 
aborto do anencéfalo”, “Direito e Espiritismo” e “A 
psicografia e as provas em processo judicial”. 

O próximo grupo se reunirá no dia 9 de julho para 
estudo do tema “A humanização do Direito na visão 
espírita”. O evento tem entrada franca com realização 
na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
(FERGS). As reuniões ocorrem sempre das 14h às 16h.  
Informações: www.ajers.com.br e www.fergs.com.br  

Pedagogia de Jesus 
A União das Sociedades Espíritas do Estado de 

São Paulo promove, nos dias 9 e 10 de julho, na ci-
dade de Sorocaba, a 3ª edição do Encontro Paulista 
de Monitores do Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita (ESDE). Com o intuito de reunir monitores de 
grupos de ESDE, para a troca de experiências, estudos 
e aprendizado sobre os princípios e dinâmica deste 
programa de estudos, o evento será aberto também 
para educadores, dirigentes e coordenadores de 
estudos na casa espírita. 

O Encontro promoverá o tema “A Peda-
gogia de Jesus” e contará com a participação 
da presidente da FEMS, Maria Túlia Bertoni.  
Informações: www.usesp.org.br, ou pelo telefone 
(11) 2950 6554.
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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 5 -
Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

Concessão e Cancelamento da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social 
A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades beneficentes de 

assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes órgãos:
a) Ministério da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
b) Ministério da Educação, quanto às entidades educacionais; e
c) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
A entidade que atue em mais de uma das áreas acima especificadas deverá requerer a certificação e sua renovação 

no Ministério responsável pela área de atuação preponderante da entidade (atividade econômica principal definida no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda).

A instituição 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.

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

O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do Minis-
tério responsável pela área de atuação da entidade.

O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma das áreas 
e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.

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

Os Ministérios responsáveis pela certificação 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.

Cabe aos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome zelar pelo cumpri-
mento das condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência social, confirmando que 
as exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação. Constatada, a 
qualquer tempo, a inobservância das regras, será cancelada a certificação, nos termos de regulamento, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa.

O requerimento de renovação da certificação deverá ser protocolado com antecedência mínima de 6 (seis) meses do 
termo final de sua validade e a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento 
de renovação tempestivamente apresentado.

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.

-Recurso Contra a Decisão Que Não Conceder Certificação e Representação para Averiguação de Irregularidades - 
Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de certificação e da decisão que cancelar a 

certificação caberá recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação 
da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.

Verificada prática de irregularidade na entidade certificada, são competentes para representar, motivadamente, ao 
Ministério responsável pela sua área de atuação, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público: o gestor municipal 
ou estadual do SUS ou do SUAS, bem como o gestor da educação municipal, distrital ou estadual; a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 11.494, de 20 de junho de 
2007, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde; e IV - o Tribunal de Contas da União.

Neste caso, a representação será dirigida ao Ministério que concedeu a certificação e conterá a qualificação do 
representante, a descrição dos fatos a serem apurados e, sempre que possível, a documentação pertinente e demais 
informações relevantes para o esclarecimento do seu objeto.

Caberá ao Ministério competente para análise dar ciência da representação à entidade, que terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para apresentação de defesa e decidir sobre a representação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação 
da defesa. Desta decisão cabe recurso.

Realizaremos a análise final da Lei 12.101/2009 no próximo número.

Cinquentenário de Obra 
Assistencial em Araçatuba 
     Como parte das comemorações dos 50 
anos de fundação da Instituição Nosso Lar, 
em Araçatuba (SP), foi realizada palestra, no 
dia 15 de junho, no Centro Espírita Luz e 
Fraternidade, pelo diretor da FEB Antonio 
Cesar Perri de Carvalho que, juntamente 
com seus familiares, participou do início 
das instituições citadas. 
Informações: Boletim Eletrônico igobi@
uol.com.br

Encontro de Mediunidade

      A sede histórica da FEB, localizada no 
Rio de Janeiro, sedia nos dias 23 e 24 de 
julho o Encontro Nacional da Área de Estu-
do, Educação e Prática da Mediunidade. A 
realização é uma promoção das Comissões 
Regionais do CFN da FEB e se insere nas 
comemorações do Sesquicentenário de O 
Livro dos Médiuns cuja proposta foi apro-
vada na Reunião Ordinária do Conselho Fe-
derativo Nacional, de novembro de 2010. 
As inscrições foram limitadas às va-
gas  d i spon ib i l i zadas  para  a s  En-
t i d a d e s  F e d e r a t i v a s  E s t a d u a i s .  
Informações: cfn@febnet.org.br




