
com a presença de vários pales-
trantes homenageando os 150 
anos de O Livro dos Médiuns. 
Tendo como objetivo dissecar 
a contribuição de Allan Kardec 
à Ciência, por meio do tratado 
de estudo e pesquisa sobre 
mediunidade, estarão presen-

tes Marlene Nobre, Décio Iandoli, Sérgio Felipe, Alberto Almeida, entre 
outros. Entre os temas abordados farão parte “Riscos e Benefícios para a 
Saúde do Médium”, “Reeducando os pensamentos: Contribuição da obra 
de André Luiz”, “A Ideia de Deus e a sua Repercussão para a Saúde” e 
“Psicoterapia e Reencarnação”. As inscrições, abertas desde o dia 14 de 
abril, seguem até dia 16 de maio. Informações: www.amebrasil.org.br/
mednesp2011 

Fórum Nacional de Arte Espírita
O 8º Fórum Nacional de Arte Espírita, que 

acontece de 23 a 25 de junho, em Brasília, 
busca, segundo os organizadores, resgatar as 
características do evento, priorizando o espaço 
para debates e reflexões. À frente do projeto, a 
Associação Brasileira de Arte Espírita, Abrarte, 
definiu como público-alvo as lideranças do 
movimento artístico espírita nacional, ou seja, 
coordenadores de grupos espíritas de arte ou 
pessoas que estejam a frente de trabalhos artísti-
cos espíritas. Informações: www.abrarte.org.br 

Confraternização de Mocidades e Juventudes em São 
Paulo

O Departamento de Mocidades da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo promoveu a 9ª. Confraternização das 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado 
de São Paulo. “O essencial é invisível aos 
olhos!” (Em busca das respostas interiores 
para viver os prazeres da alma) foi o tema 
abordado. O evento será realizado de 21 a 

24 de abril, na cidade de Guarulhos. Informações: www.usesp.org.br/
comjesp; mocidade@usesp.org.br

Próximas Comissões Regionais 
Estão programadas as Reuniões das Comissões 

Regionais do CFN da FEB, no Centro: dias 27, 28 
e 29 de maio, em Vila Velha (ES), e, no Norte: dias 
23, 24, 25 e 26 de junho, em Rio Branco (AC). Em 
todos os eventos haverá palestra pública sobre o 
tema “150 anos de O Livro dos Médiuns”; reuni-
ões dos dirigentes das Federativas Estaduais e das 
seis Áreas que integram as Comissões Regionais do 
CFN: Atendimento Espiritual no Centro Espírita, 
Atividade Mediúnica, Comunicação Social Espírita, 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Infância e 
Juventude, Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita. Temas definidos pela Reunião Ordinária do 
Conselho Federativo Nacional da FEB, como os temas 
educação e juventude espírita, serão analisados, e, 
ocorrerá o lançamento do Manual de Comunicação 
Social Espírita. Informações: www.febnet.org.br, 
cfn@febnet.org.br

Paraná promoveu Conferência Estadual 

A XIII Conferência Estadual Espírita, ocorrida na 
região metropolitana de Curitiba, de 18 a 20 de mar-
ço, contou com a presença de Divaldo Pereira Franco, 
José Raul Teixeira, Suely Caldas Schubert, Sandra 

Borba, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida e Plínio 
Oliveira. Representando a FEB, o presidente Nestor 
João Masotti compareceu na abertura e acompanhou 
as atividades do sábado no evento que contou com 
abordagem do tema central “Mediunidade com Je-
sus” e teve êxito de público. O evento foi promovido 
pela Federação Espírita do Paraná e foi realizado nas 
dependências do Centro de Convenções Expotrade. 

Informações: www.feparana.com.br

O homem na era da regeneração 
Com participação do presidente da FEB Nestor 

João Masotti, dos diretores da FEB Marta Antuz-
nes e Antonio Cesar Perri de Carvalho, de Divaldo 
Pereira Franco, o 1º Congresso Espírita Alagoano, 
que ocorrerá de 1º a 4 de julho, abordará desde 
a evangelização até a mediunidade, tendo como 
tema central “A Transformação do Homem da Era 
da Regeneração” e contará, ainda, com momentos 
artísticos e seminário. Será realizado no Centro de 
Convenções de Maceió. Informações: www.con-
gressoespiritaalagoano.com.br 

MEDNESP 2011
Programado para ocorrer de 23 a 25 de junho, 

em Belo Horizonte (MG), o MEDNESP 2011 contará 
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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 3

Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei 8.742/93

O Capítulo III da LOAS (arts. 6º a 19) trata da organização e da gestão da assistência social, sendo impor-
tante destacar, neste ponto: (...) 

f) o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS é o órgão responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social, tem 18 membros – sendo 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 
1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos Municípios e 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre 
representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social 
e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal – todos 
nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução 
por igual período; e

g) compete ao CNAS, dentre outras atribuições: aprovar a Política Nacional de Assistência Social; norma-
tizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social 
(grifo nosso); acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência 
social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 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; e apreciar e 
aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública 
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social.

A Seção III da mencionada lei define, no art. 29, que Serviços Assistenciais são as atividades continuadas 
que visem a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem 
os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na LOAS. 

A Seção IV trata dos Programas de Assistência Social, que, segundo o art. 24, compreendem ações integradas 
e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar 
os benefícios e os serviços assistenciais, a serem definidas pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, 
obedecidos os objetivos e princípios que regem a LOAS, com prioridade para a inserção profissional e social. 

O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social ocorrerá, segundo o 
art. 28, com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições 
sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS).

Cabe ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo cumprimento das disposições da LOAS, na redação 
do art. 31. 

Conforme o art. 36, as entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades 
na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos terão cancelado seu registro no 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sem prejuízo de ações cíveis e penais.

No próximo número trataremos da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que regula a certificação 
das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para 
a seguridade social.

Espiritismo em Campina 
Grande  
De 15 a 17 de abril, Campina Grande 
sediou o I Congresso Espírita do Estado da 
Paraíba. Com palestres de Heloísa Pires, 
Irvênia Prada, Saulo Gomes e Richard 
Simonetti, o Congresso abordou o tema 
central “O Livro dos Espíritos: caminho para 
a felicidade” e contou, ainda, com palestras, 
seminários e mesas redondas. Informações: 
www.ccedpf.com.br   

Direito e Espiritismo
A Associação Jurídica do Estado de São Pau-
lo promoveu, no dia 9 de abril, em São José 
dos Campos o Seminário Jurídico-Espírita. 
O evento, ocorrido na Câmara Municipal 
contou com duas exposições. Uma sobre 
o “Progresso da Legislação Humana - uma 
lenta caminhada em direção à Lei de Deus”, 
com Eduardo Ferreira Valério e a segunda 
sobre “Influências espirituais nos conflitos 
humanos”, com Francisco Aranda Gabilan. 
Na ocasião será lançada a obra Direito e 
Espiritismo, publicada pela AJE-SP, coorde-
nada por Tiago Cintra Essado, com prefácio 
de Miguel Reale Júnior. Informações: www.
ajesaopaulo.com.br
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