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• Programa de Estágios

• Programa Aprendiz Legal 

• Programa CIEE Pessoas com Deficiência 

• Programa de Trainees (recém-formados)

• Programa de Educação a Distância (EaD) 

• Programa CIEE de Desenvolvimento Estudantil 

• Programa CIEE de Alfabetização e Suplência Gratuita para Adultos

• Programa CIEE de Orientação e Informação Profissional 

• Programa Estágio de Medicina 

• Programa CIEE de Acompanhamento de Estágio 

• Atendimento às Instituições de Ensino 

• Orientação Jurídica Gratuita à População Carente 

• Biblioteca Virtual 

• Fórum Permanente de Debates sobre a Realidade Brasileira 

• Ciclo de Palestras sobre Recursos Humanos (RH) 

• Encontros com Educadores 

• Encontros com Entidades do 3º Setor (filantrópicas) 

• Seminário Antidrogas nas Escolas Superiores 

• Feira do Estudante – Expo CIEE 

Programas e serviços oferecidos Pelo ciee:
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FILANTROPIA: 

Houve um tempo em que uma parcela dos Estados nacionais podia prover a seus 
cidadãos todas as necessidades inerentes à vida digna de um ser humano. Naquele 
momento histórico, os governos administravam totalitariamente os recursos � nancei-
ros destinados à população reduzida.

Ainda que houvesse boa vontade e nobreza de intenções dos governantes, a estrutura 
administrativa e orçamentária não comportaria atender igualmente e na quantidade 
necessária todos os anseios da população.

A democracia e a justiça social se faz com a participação de todos, particularmente 
com a contribuição de entidades � lantrópicas, não governamentais, que cumprem um 
papel preponderante de auxílio à sociedade, desenvolvendo ações complementares 
aos governos federal, estaduais e municipais.

A � lantropia, enquanto prática de entidades sérias, idôneas, éticas e pro� ssionaliza-
das, gera um conjunto de ações sociais sustentáveis, que se vale de recursos obtidos 
junto aos apoiadores, para atuar como extensões dos braços do Estado, em favor de 
uma sociedade mais justa, equânime e melhor atendida.

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, organização � lantrópica com mais de 
46 anos de existência, presta relevantes serviços de utilidade pública no segmento da 
educação e da pro� ssionalização, oferecendo gratuitamente aos jovens estudantes, 
portadores de necessidades especiais e adultos analfabetos, uma série de serviços 
de apoio, que vai desde o encaminhamento para estágio e aprendizado em empresas, 
passando por programas de educação a distância, até cursos de alfabetização e de-
senvolvimento pro� ssional.

E o CIEE faz tudo isso com duas características muito especiais: utiliza apenas os 
recursos que recebe de empresas, sem qualquer contribuição advinda do governo; 

um Estado com mais braços
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e atende indistintamente a sociedade, por meio de unidades instaladas em todos os 
Estados do Brasil.

Ao longo de sua história, o CIEE já atendeu, gratuitamente, mais de 10 milhões de 
jovens estudantes encaminhados para estágio. E nos dias atuais, mantém em torno 
de 500 mil bolsistas, em todo o território nacional, além de 150 mil em orientação e 
informação pro� ssional, sem citar todos os demais programas que a instituição coloca 
em prática. Desde o ano de 2005, implantou, graciosamente, à comunidade estudan-
til, um dos mais modernos e e� cientes programa de educação a distância, registrando 
perto de 1 milhão de matrículas.

Por este percurso � lantrópico expressivo e com base em sua administração baseada 
na governança corporativa, o CIEE apoia a nova Lei da Filantropia, nº 12.101, de 
27 de novembro de 2009, porque ela tem a � nalidade de normatizar a atuação de 
entidades sérias e verdadeiramente comprometidas com o desenvolvimento social do 
nosso país.

Esta publicação, que traz a íntegra da nova Lei, é mais um esforço do CIEE para ex-
pandir as iniciativas � lantrópicas e disciplinar este segmento que é indispensável ao 
crescimento de uma nação mais moderna, justa e socialmente responsável.



A nova Lei
na íntegra
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  A certi� cação das entidades bene� centes de assistência social e a isenção de contribuições para 

a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem � ns lucrativos, reco-

nhecidas como entidades bene� centes de assistência social com a � nalidade de prestação de serviços 

nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.

Parágrafo único.  (VETADO)

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 cate-

goria pro� ssional.

LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre a certi� cação das entidades bene� centes de assistência so-

cial; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a segu-

ridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 

dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 

de maio de 2003, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências.



9

CAPÍTULO II
DA CERTIFICAÇÃO

Art. 3º A certi� cação ou sua renovação será concedida à entidade bene� cente que demonstre, no 

exercício � scal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de consti-

tuição 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 do art. 1º; e

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação 

do eventual patrimônio remanescente a entidade sem � ns lucrativos congêneres ou a 

entidades públicas.

Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este artigo po-

derá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de convênio ou instrumento 

congênere com o Sistema Único de Saúde - SUS ou com o Sistema Único de Assistência Social 

- SUAS, em caso de necessidade local atestada pelo gestor do respectivo sistema.

Seção I
DA SAÚDE

Art. 4º Para ser considerada bene� cente e fazer jus à certi� cação, a entidade de saúde deverá, 

nos termos do regulamento:

I - comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou instrumento con-

gênere celebrado com o gestor local do SUS;

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta 

por cento);

III - comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base 

no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados.

§ 1º O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser individualizado por es-

tabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não 
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abranja outra entidade com personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.

§ 2º Para � ns do disposto no § 1º, no conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, poderá 

ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de gestão, na forma do regulamento.

Art. 5º A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente, ao Ministério da Saúde, na 

forma por ele estabelecida:

I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes 

não usuários do SUS;

II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacien-

tes usuários do SUS; e

III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - CNES.

Art. 6º A entidade de saúde que presta serviços exclusivamente na área ambulatorial deverá 

observar o disposto nos incisos I e II do art. 4º.

Art. 7º Quando a disponibilidade de cobertura assistencial da população pela rede pública de determina-

da área for insu� ciente, os gestores do SUS deverão observar, para a contratação de serviços privados, a 

preferência de participação das entidades bene� centes de saúde e das sem � ns lucrativos.

Art. 8º Na impossibilidade do cumprimento do percentual mínimo a que se refere o inciso II do 

art. 4º, em razão da falta de demanda, declarada pelo gestor local do SUS, ou não havendo con-

tratação dos serviços de saúde da entidade, deverá ela comprovar a aplicação de percentual da 

sua receita bruta em atendimento gratuito de saúde da seguinte forma:

I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a 30% (trinta 

por cento);

II - 10% (dez por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a 30 

(trinta) e inferior a 50% (cinquenta por cento); ou

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a 

50% (cinquenta por cento) ou se completar o quantitativo das internações hospitalares 

e atendimentos ambulatoriais, com atendimentos gratuitos devidamente informados de 
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acordo com o disposto no art. 5º, não � nanciados pelo SUS ou por qualquer outra fonte.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 9º (VETADO)

Art. 10. Em hipótese alguma será admitida como aplicação em gratuidade a eventual diferença 

entre os valores pagos pelo SUS e os preços praticados pela entidade ou pelo mercado.

Art. 11. A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, alternativamente, para dar cumprimen-

to ao requisito previsto no art. 4º, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, 

celebrando ajuste com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação:

I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias;

II - capacitação de recursos humanos;

III - pesquisas de interesse público em saúde; ou

IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.

§ 1º O Ministério da Saúde de� nirá os requisitos técnicos essenciais para o reconhecimento de 

excelência referente a cada uma das áreas de atuação previstas neste artigo.

§ 2º O recurso despendido pela entidade de saúde no projeto de apoio não poderá ser inferior ao 

valor da isenção das contribuições sociais usufruída.

§ 3º O projeto de apoio será aprovado pelo Ministério da Saúde, ouvidas as instâncias do SUS, 

segundo procedimento de� nido em ato do Ministro de Estado.

§ 4º As entidades de saúde que venham a se bene� ciar da condição prevista neste artigo po-

derão complementar as atividades relativas aos projetos de apoio com a prestação de serviços 

ambulatoriais e hospitalares ao SUS não remunerados, mediante pacto com o gestor local do 

SUS, observadas as seguintes condições:

I - a complementação não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor usufruído 

com a isenção das contribuições sociais;
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II - a entidade de saúde deverá apresentar ao gestor local do SUS plano de trabalho com 

previsão de atendimento e detalhamento de custos, os quais não poderão exceder o valor 

por ela efetivamente despendido;

III - a comprovação dos custos a que se refere o inciso II poderá ser exigida a qualquer 

tempo, mediante apresentação dos documentos necessários; e

IV - as entidades conveniadas deverão informar a produção na forma estabelecida pelo 

Ministério da Saúde, com observação de não geração de créditos.

§ 5º A participação das entidades de saúde ou de educação em projetos de apoio previstos neste 

artigo não poderá ocorrer em prejuízo das atividades bene� centes prestadas ao SUS.

§ 6º O conteúdo e o valor das atividades desenvolvidas em cada projeto de apoio ao desenvol-

vimento institucional e de prestação de serviços ao SUS deverão ser objeto de relatórios anuais, 

encaminhados ao Ministério da Saúde para acompanhamento e � scalização, sem prejuízo das 

atribuições dos órgãos de � scalização tributária.

Seção II
DA EDUCAÇÃO

Art. 12. A certi� cação ou sua renovação será concedida à entidade de educação que atenda ao 

disposto nesta Seção e na legislação aplicável.

Art. 13. Para os � ns da concessão da certi� cação 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 nos termos da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade deverá:

I - demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Edu-

cação - PNE, na forma do art. 214 da Constituição Federal;

II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação con-

duzidos pelo Ministério da Educação; e

III - oferecer bolsas de estudo nas seguintes proporções:
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a) no mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes da edu-

cação básica;

b) bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do 

número mínimo exigido.

§ 2º As proporções previstas no inciso III do § 1º poderão ser cumpridas considerando-se dife-

rentes etapas e modalidades da educação básica presencial.

§ 3º Complementarmente, para o cumprimento das proporções previstas no inciso III do § 1º, 

a entidade poderá contabilizar o montante destinado a ações assistenciais, bem como o ensino 

gratuito da educação básica em unidades especí� cas, programas de apoio a alunos bolsistas, 

tais como transporte, uniforme, material didático, além de outros, de� nidos em regulamento, até 

o montante de 25% (vinte e cinco por cento) da gratuidade prevista no caput.

§ 4º Para alcançar a condição prevista no § 3º, a entidade poderá observar a escala de adequa-

ção sucessiva, em conformidade com o exercício � nanceiro 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.

Art. 14. Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades esco-

lares � xadas na forma da lei, vedada a cobrança de taxa de matrícula e de custeio de material didático.

§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo.

§ 2º A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda o valor de 3 (três) salários mínimos.
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Art. 15. Para � ns da certi� cação a que se refere esta Lei, o aluno a ser bene� ciado será pré-

selecionado pelo per� l socioeconômico e, cumulativamente, por outros critérios de� nidos pelo 

Ministério da Educação.

§ 1º Os alunos bene� ciários das bolsas de estudo de que trata esta Lei ou seus pais ou responsá-

veis, quando for o caso, respondem legalmente pela veracidade e autenticidade das informações 

socioeconômicas por eles prestadas.

§ 2º Compete à entidade de educação aferir as informações relativas ao per� l socioeconômico do 

candidato.

§ 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 docu-

mento apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 16. É vedado qualquer discriminação ou diferença de tratamento entre alunos bolsistas e pagantes.

Art. 17. No ato de renovação da certi� cação, as entidades de educação que não tenham aplicado 

em gratuidade o percentual mínimo previsto no caput do art. 13 poderão compensar o percentual 

devido no exercício imediatamente subsequente com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre 

o percentual a ser compensado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança tão somente as entidades que tenham aplicado 

pelo menos 17% (dezessete por cento) em gratuidade, na forma do art. 13, em cada exercício 

� nanceiro a ser considerado.

Seção III
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 18. A certi� cação 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.
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§ 1º As entidades de assistência social a que se refere o caput são aquelas que prestam, sem � ns 

lucrativos, atendimento e assessoramento aos bene� ciários, 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 

de� ciência e de promoção da sua integração à vida comunitária e aquelas abrangidas pelo dis-

posto no art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, poderão ser certi� cadas, desde que 

comprovem a oferta de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento 

ao sistema de assistência social.

§ 3º A capacidade de atendimento de que trata o § 2º será de� nida anualmente pela entidade, 

aprovada pelo órgão gestor de assistência social municipal ou distrital e comunicada ao Conselho 

Municipal de Assistência Social.

§ 4º As entidades certi� cadas 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.

Art. 19. Constituem ainda requisitos para a certi� cação 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, nos termos do art. 9º da Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 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 de assistência social atuar em mais de um Município ou Estado ou em 

quaisquer destes e no Distrito Federal, deverá inscrever suas atividades no Conselho de Assis-

tência Social do respectivo Município de atuação ou do Distrito Federal, mediante a apresentação 

de seu plano ou relatório de atividades e do comprovante de inscrição no Conselho de sua sede 

ou de onde desenvolva suas principais atividades.

§ 2º Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as entidades de assistên-

cia social dever-se-ão inscrever nos respectivos Conselhos Estaduais.
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Art. 20. A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede socioassistencial 

privada no âmbito do SUAS é condição su� ciente para a concessão da certi� cação, no prazo e na 

forma a serem de� nidos em regulamento.

Seção IV
DA CONCESSÃO E DO CANCELAMENTO

Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certi� cados 

das entidades bene� centes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Mi-

nistérios:

I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência 

social.

§ 1º A entidade interessada na certi� cação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, 

todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma 

do regulamento.

§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua 

apresentação, salvo em caso de diligência pendente, devidamente justi� cada.

§ 3º O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as 

peculiaridades do Ministério responsável pela área de atuação da entidade.

§ 4º O prazo de validade da certi� cação será � xado em regulamento, observadas as especi� cida-

des de cada uma das áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.

§ 5º O processo administrativo de certi� cação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com 

plena publicidade de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela 

internet de todo o processo.



17

§ 6º Os Ministérios responsáveis pela certi� cação deverão manter, nos respectivos sítios na in-

ternet, lista atualizada com os dados relativos aos certi� cados emitidos, seu período de vigência 

e sobre as entidades certi� cadas, incluindo os serviços prestados por essas dentro do âmbito 

certi� cado e recursos � nanceiros a elas destinados.

Art. 22. A entidade que atue em mais de uma das áreas especi� cadas no art. 1º deverá requerer a 

certi� cação e sua renovação no Ministério responsável pela área de atuação preponderante da entidade.

Parágrafo único. Considera-se área de atuação preponderante aquela de� nida como atividade 

econômica principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

Art. 23.  (VETADO)

Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das condições que enseja-

ram a certi� cação da entidade como bene� cente de assistência social, cabendo-lhes con� rmar que tais 

exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certi� cação.

§ 1º O requerimento de renovação da certi� cação deverá ser protocolado com antecedência 

mínima de 6 (seis) meses do termo � nal de sua validade.

§ 2º A certi� cação 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 certi� cação, nos termos de regulamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de certi� cação e 

da decisão que cancelar a certi� cação caberá recurso por parte da entidade interessada, asse-

gurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade civil, na forma de� nida em 

regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
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Art. 27. Veri� cado prática de irregularidade na entidade certi� cada, são competentes para re-

presentar, motivadamente, ao Ministério responsável pela sua área de atuação, sem prejuízo das 

atribuições do Ministério Público:

I - o gestor municipal ou estadual do SUS ou do SUAS, de acordo com a sua condição de 

gestão, bem como o gestor da educação municipal, distrital ou estadual;

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

III - 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.

Parágrafo único. A representação será dirigida ao Ministério que concedeu a certi� cação 

e conterá a quali� cação 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.

Art. 28. Caberá ao Ministério competente:

I - dar ciência da representação à entidade, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa; e

II - decidir sobre a representação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação 

da defesa.

§ 1º Se improcedente a representação de que trata o inciso II, o processo será arquivado.

§ 2º Se procedente a representação de que trata o inciso II, após decisão � nal ou transcorrido o 

prazo para interposição de recurso, a autoridade responsável deverá cancelar a certi� cação e dar 

ciência do fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 3º O representante será cienti� cado das decisões de que tratam os §§ 1º e 2º.
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CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO

Seção I
DOS REQUISITOS

Art. 29. A entidade bene� cente certi� cada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do paga-

mento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remu-

neração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, 

em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos re-

spectivos 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 certi� -

cado 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, boni� cações, 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 modi� cação da situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

VIII - apresente as demonstrações contábeis e � nanceiras devidamente auditadas por 

auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade 

quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite � xado pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade jurídica 

própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida.

Seção II
DO RECONHECIMENTO E DA SUSPENSÃO DO DIREITO À ISENÇÃO

Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar 

da data da publicação da concessão de sua certi� cação, desde que atendido o disposto na Seção 

I deste Capítulo.

Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste 

Capítulo, a � scalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração re-

lativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais 

requisitos para o gozo da isenção.

§ 1º Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas 

no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste 

artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da 

infração que lhe deu causa.

§ 2º O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo � scal vigente.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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 de Certi� cado de Entidade Bene� cente de Assistên-

cia Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação desta Lei serão 
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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.

§ 2º Das decisões proferidas nos termos do caput que sejam favoráveis às entidades não caberá 

recurso.

§ 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 nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 35. Os pedidos de renovação de Certi� cado de Entidade Bene� cente de Assistência Social 

protocolados e ainda não julgados até a data de publicação desta Lei serão julgados pelo Minis-

tério da área no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da referida data.

§ 1º As representações em curso no CNAS, em face da renovação do certi� cado referida no 

caput, serão julgadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei.

§ 2º Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput caberá recurso no prazo de 

30 (trinta) 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 certi-

� cação da entidade desde a data de lavratura da ocorrência da infração, sem prejuízo da exigibi-

lidade do crédito tributário e das demais sanções previstas em lei.

Art. 37. (VETADO)

Art. 38. As entidades certi� cadas até o dia imediatamente anterior ao da publicação desta Lei 

poderão requerer a renovação do certi� cado até a data de sua validade.
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39. (VETADO)

Art. 40. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

informarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e prazo por esta determinados, 

os pedidos de certi� cação originária e de renovação deferidos, bem como os de� nitivamente 

indeferidos, nos termos da Seção IV do Capítulo II.

Parágrafo único. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome procederão ao recadastramento de todas as entidades sem � ns lucrativos, bene� centes 

ou não, atuantes em suas respectivas áreas em até 180 (cento e oitenta) dias após a data de 

publicação desta Lei, e tornarão os respectivos 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 bene� cente e sobre sua área de 

atuação, conforme o disposto no art. 1º.

Art. 42. Os incisos III e IV do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 18. ................................................

.......................................................................................

III - acompanhar e � scalizar o processo de certi� cação 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 as-

sistência social certi� cadas como bene� centes e encaminhá-lo para conhecimento dos 

Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal;

................................................................................” (NR)

Art. 43. Serão objeto de auditoria operacional os atos dos gestores públicos previstos no pará-

grafo único do art. 3º, no art. 8º e no § 4º do art. 11.
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Art. 44. Revogam-se:

I - o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

II - o § 3º do art. 9º e o parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993;

III - o art. 5º da Lei nº 9.429, de 26 de dezembro de 1996, na parte que altera o art. 55 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - o art. 1º da Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998, na parte que altera o art. 55 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

V - o art. 21 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003;

VI - o art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte que 

altera o art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VII - o art. 5º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte que 

altera os arts. 9º e 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro  2009; 188º da Independência e 121º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega

Fernando Haddad

José Gomes Temporão

Patrus Ananias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.11.2009 
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