
Videoaulas na TVCEI 
A TVCEI (www.tvcei.com) tem veiculado desde o ano passado, a série “Orientando”, vídeoau-

las com base nos livros “Orientação ao Centro Espírita” e “Orientação aos Órgãos de Unificação”, 
ambos aprovados pelo Conselho Federativo Nacional da FEB. 

É uma atividade da secretaria geral do CFN da FEB. Estas vídeoaulas também podem ser aces-
sadas no Portal da TVCEI, pelo link: 

h t t p : / / w w w . t v c e i . c o m / p o r t a l / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
wrapper&view=wrapper&Itemid=117 e, depois cl ique em “Série Orientando”.  
Informações: cfn@febnet.org.br, programacao@tvcei.com.

Fórum Nacional de Arte Espírita
      Brasília receberá, 23 a 25 de junho, o 8º Fórum Nacional de Arte Espírita que busca, segundo os 
organizadores, resgatar as características do evento, priorizando o espaço para debates e reflexões. 
   Organizado pela Associação Brasileira de Arte Espírita, Abrarte,  Fórum terá como pú-
blico-alvo as lideranças do movimento artístico espírita nacional, ou seja, coordenadores 
de grupos espíritas de arte ou pessoas que estejam a frente de trabalhos artísticos espíritas.  
Informações: www.abrarte.org.br 

Encontro de trabalhadores espíritas em Goiás
     No dia 1º de maio foi promovida, na cidade de Morrinhos (GO), a 10ª reunião da 
Comissão Regional Sul - Comsul, composta das casas espíritas da 19ª e 27ª regiões que 
contou com trabalhadores voluntários que coordenam as atividades dos diversos setores 
dos centros espíritas: Atendimento Espiritual, Assistência e Promoção Social Espírita, Comu-
nicação Social Espírita, Estudos e Cursos, Infância, Juventude, Mediunidade e Dirigentes. 
Informações: www.feego.org.br 

Encontro da Área da Mediunidade do CFN da FEB
    A sede histórica da FEB (Rio de Janeiro) receberá, nos dias 23 e 24 de julho, o Encontro 
Nacional da Área de Estudo, Educação e Prática da Mediunidade (das Comissões Regionais 
do CFN da FEB). 
     O evento se insere nas comemorações do Sesquicentenário de O Livro dos Médiuns cuja 
proposta foi aprovada na Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional, de novembro 
de 2010, e será restrito às equipes das citadas Áreas das Entidades Federativas Estaduais.  
Informações: cfn@febnet.org.br

Reuniões de Comissões Realizadas

No final de maio - dias 27, 28 e 29 – realizou-se a 
Reunião da Comissão Regional Centro, em Vila Velha 
(ES), contando com a participação de sete estados: 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. 

As matérias sobre as Comissões Regionais 
Nordeste e Sul saem publicadas em Reforma-
dor, respectivamente, deste mês e de julho.  
Informações: www.febnet.org.br, cfn@febnet.org.br

Centro Espírita no Maranhão
Nos dias 3, 4 e 5 de junho, a Federação Es-

pírita do Estado do Maranhão promove, em São 
Luís, o Seminário sobre temas de gestão de Centro 
Espírita e de unificação, contando com atuação 
da equipe da secretaria-geral do CFN da FEB. 
Informações: www.femar.org.br

Curso de Gestão de Centro Espírita
No dia 30 de abril iniciou-se o curso de Gestão 

de Centro Espírita, na sede do Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiritismo “Eduardo 

Carvalho Monteiro”, sito à Alameda dos Guaiases, 
16, Planalto Paulista, São Paulo-SP. É uma parceria 
com a União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo. 

É  a d o t a d o  o  p r o g r a m a  d a  s e -
c r e t a r i a - g e r a l  d o  C F N  d a  F E B .  
Informações: www.ccdpe.org.br; www.usesp.org.br

Exposição Doutrinária Espírita ao vivo 
Por meio do Projeto Espiritizar, todos os eventos 

da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso 
poderão ser acessados online por meio da TV virtual. 

Em meio aos projetos oferecidos via web, foi ini-
ciado dia 15 de março o Curso Exposição Doutrinária 
Espírita que se estenderá até o mês de dezembro, 
ocorrendo todas as terças-feiras (com exceção da 1ª 
terça-feira de cada mês). 

O aluno poderá assistir o curso online das 20h30 
às 22h (horário de Cuiabá) com conteúdo e am-
bientação facilitados por Alírio de Cerqueira Filho.  
Informações: www.feemt.org.br 

Workshop Transpessoal
Um workshop seguido de palestra foram as ativi-

dades desenvolvidas pelo conferencista Alberto Al-
meida, em Macapá, nos dias 30 de abril e 1º de maio. 

Com promoção da Federação Espírita do 
Amapá, Alberto Almeida foi o facilitador do 
workshop “Aprendendo a lidar com as emoções: 
raiva, tristeza, medo e alegria” e da palestra públi-
ca “Tragédias: o que o Espiritismo tem a dizer?”.  
Informações: www.feamapa.com.br
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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 4 
Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

Lei 12.101 de 2009
– Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social –
A lei mencionada prevê, no art. 1º, que a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contri-

buições 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. (grifo nosso).

Segundo o art. 2º, as instituições que receberem a certificação governamental deverão obedecer ao princípio da universalidade 
do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional. 

O art. 3º preconiza que 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 estabelecido na lei em comento, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e o cumprimento, cumulativo, dos seguintes 
requisitos: constituição como pessoa jurídica de direito privado; e previsão, no estatuto, de que, em caso de dissolução ou extinção 
da instituição, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas.

As Seções I, II e III da referida lei (art. 4º ao art. 20), tratam dos critérios a serem observados pelas instituições a partir da 
respectiva área de atuação, sendo oportuno destacar os principais pontos: 

a) Área da Saúde - Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade deverá, nos termos do regulamento: 
comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou instrumento congênere celebrado com o gestor local do 
SUS; ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento); e comprovar, anualmente, 
a prestação dos serviços ao SUS, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. 

b) Área da Educação - a entidade de educação deverá aplicar anualmente em gratuidade, pelo menos 20% (vinte por cento) 
da receita anual efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999; demonstrar adequação às 
diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE, na forma do art. 214 da Constituição Federal; atender a 
padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação; e oferecer bolsas 
de estudo nos percentuais indicados nesta lei.

c) Área de Assistência Social - 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 8.742/93 – LOAS; entidades de assistência social são aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos; entidades que 
prestem serviços com objetivo de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência e de promoção da sua integração à vida 
comunitária e aquelas abrangidas pelo disposto no art. 35 da Lei 10.741/2003 poderão ser certificadas, desde que comprovem a 
oferta de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao sistema de assistência social; 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.

São ainda requisitos para a instituição de assistência social receber a mencionada certificação: estar inscrita no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, nos termos 
do art. 9º da LOAS; e integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso XI do 
art. 19 da LOAS.

Continuaremos a abordagem em torno da Lei 12.101/2009 no próximo número.

NOTÍCIA IMPORTANTE

NOVA RESOLUÇÃO DO CNAS SOBRE A INSCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, publicou no Diário Oficial da União de 15/04/2011, a Resolução n. 10, 

de 14/04/2011, que altera o caput do art. 20 da Resolução n. 16, de 05/05/2010, estabelecendo que as entidades e organizações 
de assistência social inscritas anteriormente à publicação desta Resolução deverão requerer, junto ao Conselho de Assistência 
Social, a inscrição conforme procedimentos e critérios dispostos na mencionada Resolução n.16/2010 até 30 de abril de 2012.

Selo alusivo aos 150 anos de “O Livro dos Médiuns” que será 
utilizando na capa de “Reformador” ao longo do ano de 2011.

Visitantes do Uruguai na Comissão Regional Sul




