
APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por escopo realizar uma breve análise sobre a Lei

Complementar n. 187, 16 de dezembro de 2021, a qual dispõe sobre a certificação das

entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de

contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição

Federal, promovendo alterações na Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código

Tributário Nacional) e na Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997, bem como revogou a

Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivos das Leis n. 11.096, de 13 de

janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010, além de dar outras providências.

O advento da novel Lei Complementar n. 187/2021 ocorrera após o Supremo

Tribunal Federal (STF) finalmente consolidar, no julgamento das Ações Diretas de

Inconstitucionalidade – ADI n. 1802, 2028, 2036, 2228 e 2621 (posteriormente convertidas

em Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais - ADPF) e no Recurso

Extraordinário n. 566.622/RS (leading case do Tema de Repercussão Geral n. 32), o

entendimento de que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo

beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §

7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas

observadas”.

Nesse espeque, foram apresentados diversos questionamentos, nas respectivas ações

constitucionais, dos dispositivos infraconstitucionais que até então regiam a matéria, uma

vez que, conforme brevemente mencionado, foram inseridos no ordenamento jurídico por

meio de lei ordinária, espécie normativa inadequada para a definição do modo beneficente

de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7º do art. 195 da

CRFB/1988, notadamente no que tange à instituição de contrapartidas a serem por elas

observadas, conforme também questionado perante o Tribunal Constitucional por meio das

ADIs n. 4480  e 4891.



Busca-se destacar os novos requisitos para obtenção do Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS) estipulados pela novel legislação

complementar (LC n. 187, de 16 de dezembro de 2021), por meio de um quadro

comparativo entre os respectivos dispositivos revogados da Lei n. 12.101, de 27 de

novembro de 2009, com o apontamento de breves comentários inseridos nos pontos de

destaque referentes às entidades assistenciais de saúde.

O escritório Kátia Rocha Advogados espera, assim, auxiliar na elucidação

sobre as novas regras para requerimento ou renovação do CEBAS, colocando-se à

disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Belo Horizonte/MG, 21 de dezembro de 2021.

Kátia Regina de Oliveira Rocha Leonardo Justino Martins

OAB/MG 80.734 OAB/MG 117.439

Breno Machado Viegas Washington Luís Seabra de Oliveira

OAB/MG 144.437 OAB/MG 191.085



QUADRO COMPARATIVO

PARTE GERAL

LEI FEDERAL N. 12.101/2009 LEI COMPLEMENTAR N. 187/2021

Art. 1o A certificação das entidades beneficentes

de assistência social e a isenção de contribuições

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.

Art. 1º Esta Lei Complementar regula, com

fundamento no inciso II do caput do art. 146 e no § 7º

do art. 195 da Constituição Federal, as condições

para limitação ao poder de tributar da União em

relação às entidades beneficentes, no tocante às

contribuições para a seguridade social.

Art. 2º Entidade beneficente, para os fins de

cumprimento desta Lei Complementar, é a pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
que presta serviço nas áreas de assistência
social, de saúde e de educação, assim certificada
na forma desta Lei Complementar.

Art. 29. A entidade beneficente certificada na

forma do Capítulo II fará jus à isenção do

pagamento 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:   (Vide ADIN 4480)

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, exceto no caso de associações

Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º
do art. 195 da Constituição Federal as entidades
beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da
educação e da assistência social, certificadas
nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:

I - não percebam seus dirigentes estatutários,
conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, das



assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,

cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde

que atuem efetivamente na gestão executiva,

respeitados como limites máximos os valores

praticados pelo mercado na região

correspondente à sua área de atuação, devendo

seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação

superior da entidade, registrado em ata, com

comunicação ao Ministério Público, no caso das

fundações; (Redação dada pela Lei nº 13.151,

de 2015)

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;

funções ou das atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

(Breve comentário: supressão da hipótese de

ressalva prevista na lei ordinária, no que tange a

possibilidade de remuneração dos dirigentes de

associações assistenciais ou fundações sem fins

lucrativos, desde que atuassem efetivamente na

gestão executiva da Entidade, respeitados os valores

pagos pelo mercado na região correspondente à sua

área de atuação).

II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual

superávit integralmente no território nacional, na

manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos

institucionais;

III - apresentem certidão negativa ou certidão

positiva com efeito de negativa de débitos relativos

aos tributos administrados pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem

como comprovação de regularidade do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV - mantenham escrituração contábil regular que

registre as receitas e as despesas, bem como o

registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho
Federal de Contabilidade e com a legislação
fiscal em vigor;

V - não distribuam a seus conselheiros,
associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, sob



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;

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.

qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de
prestação de serviços a terceiros, públicos ou
privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios
relativos à imunidade prevista no § 7º do art. 195
da Constituição Federal;

(Breve comentário: acrescentou expressamente a

impossibilidade de distribuição das sobras

financeiras aos conselheiros, associados,

instituidores ou benfeitores, bem como incluiu a

vedação de transferência dos benefícios decorrentes

da imunidade na hipótese de prestação de serviços a

terceiros, sejam eles públicos ou privados.)

VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos,

contado da data de emissão, os documentos que

comprovem a origem e o registro de seus recursos
e os relativos a atos ou a operações realizadas
que impliquem modificação da situação
patrimonial;

VII - apresentem 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 pelo inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006; e

VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em
caso de dissolução ou extinção, a destinação do
eventual patrimônio remanescente a entidades



§ 1º A exigência a que se refere o inciso I do

caput não impede: (Incluído pela Lei nº

12.868, de 2013)

I - a remuneração aos diretores não estatutários

que tenham vínculo empregatício;

II - a remuneração aos dirigentes estatutários,

desde que recebam remuneração inferior, em seu

valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite

estabelecido para a remuneração de servidores

do Poder Executivo federal.

§ 2º A remuneração dos dirigentes estatutários

referidos no inciso II do § 1o deverá obedecer às

seguintes condições: (Incluído pela Lei nº

12.868, de 2013)

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser

cônjuge ou parente até 3º (terceiro) grau,

inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores,

conselheiros, benfeitores ou equivalentes da

instituição de que trata o caput deste artigo; e

beneficentes certificadas ou a entidades
públicas.

(Breve comentário: inclusão da determinação de

que, na hipótese de dissolução ou extinção da

entidade, a destinação de eventual patrimônio

remanescente deverá ocorrer, especificamente, às

entidades beneficentes certificadas ou a

entidades públicas.

§ 1º A exigência a que se refere o inciso I do caput

deste artigo não impede:

I - a remuneração aos dirigentes não estatutários; e

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde

que recebam remuneração inferior, em seu valor

bruto, a 70% (setenta por cento) do limite

estabelecido para a remuneração de servidores do

Poder Executivo federal, obedecidas as seguintes

condições:

a) nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge

ou parente até o terceiro grau, inclusive afim, de

instituidores, de associados, de dirigentes, de

conselheiros, de benfeitores ou equivalentes da

entidade de que trata o caput deste artigo; e



II - o total pago a título de remuneração para

dirigentes, pelo exercício das atribuições

estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o

valor correspondente ao limite individual

estabelecido neste parágrafo. (Incluído

pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º não impede a

remuneração da pessoa do dirigente estatutário

ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo

estatutário e empregatício, exceto se houver

incompatibilidade de jornadas de trabalho.

b) o total pago a título de remuneração para

dirigentes pelo exercício das atribuições estatutárias

deverá ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor

correspondente ao limite individual estabelecido para

a remuneração dos servidores do Poder Executivo

federal.

§ 2º O valor das remunerações de que trata o § 1º
deste artigo deverá respeitar como limite máximo
os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação e deverá
ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações.

§ 3º Os dirigentes, estatutários ou não, não
respondem, direta ou subsidiariamente, pelas
obrigações fiscais da entidade, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

(Breve comentário: limitou a responsabilidade dos

dirigentes, estatutários ou não, no tocante às

obrigações fiscais da entidade, à comprovação de

dolo, fraude ou simulação.)

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.

Art. 4º A imunidade de que trata esta Lei

Complementar abrange as contribuições sociais
previstas nos incisos I, III e IV do caput do art.
195 e no art. 239 da Constituição Federal,
relativas a entidade beneficente, a todas as suas
atividades e aos empregados e demais
segurados da previdência social, mas não se

estende a outra pessoa jurídica, ainda que



constituída e mantida pela entidade à qual a

certificação foi concedida.

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 categoria

profissional.

Art. 5º As entidades beneficentes deverão obedecer

ao princípio da universalidade do atendimento,

vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus

associados ou categoria profissional.

Art. 3º 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

disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo,

de acordo com as respectivas áreas de atuação,

e cumpra, cumulativamente, os seguintes

requisitos:   (Vide Lei nº 13.650, de 2018)

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 fins lucrativos congêneres ou a entidades

públicas.

Parágrafo único. O período mínimo de

cumprimento dos requisitos de que trata este

artigo poderá ser reduzido se a entidade for

prestadora de serviços por meio de contrato,

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

Art. 6º A certificação será concedida à entidade

beneficente que demonstre, no exercício fiscal

anterior ao do requerimento a que se refere o art. 34

desta Lei Complementar, observado o período

mínimo de 12 (doze) meses de constituição da

entidade, o cumprimento do disposto nas Seções II,

III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas

áreas de atuação, sem prejuízo do disposto no art. 3º

desta Lei.

§ 1º A entidade que atue em mais de uma das
áreas a que se refere o art. 2º desta Lei
Complementar deverá manter escrituração
contábil segregada por área, de modo a
evidenciar as receitas, os custos e as despesas
de cada atividade desempenhada.

§ 2º Nos processos de certificação, o período
mínimo de cumprimento dos requisitos de que
trata este artigo poderá ser reduzido se a
entidade for prestadora de serviços por meio de
contrato, de convênio ou de instrumento
congênere com o Sistema Único de Saúde (SUS),
com o Sistema Único de Assistência Social
(Suas) ou com o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas (Sisnad), em caso de



respectivo sistema. (Redação dada pela

Lei nº 12.868, de 2013)

necessidade local atestada pelo gestor do
respectivo sistema.

PARTE ESPECIAL

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Art. 7º Para fazer jus à certificação, a entidade de

saúde deverá, alternativamente:

I - prestar serviços ao SUS;

II - prestar serviços gratuitos;

III - atuar na promoção à saúde;

IV - ser de reconhecida excelência e realizar
projetos de apoio ao desenvolvimento
institucional do SUS; ou

V - (VETADO).

§ 1º A entidade de saúde também deverá manter o

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

(CNES) atualizado, informando as alterações

referentes aos seus registros, na forma e no prazo

determinados em regulamento.

§ 2º As entidades poderão desenvolver atividades
que gerem recursos, inclusive por meio de suas
filiais, com ou sem cessão de mão de obra,
independentemente do quantitativo de
profissionais e dos recursos auferidos, de modo
a contribuir com a realização das atividades
previstas no art. 2º desta Lei Complementar,
registradas segregadamente em sua
contabilidade e destacadas em suas Notas
Explicativas.



(Breves comentários: a novel Lei Complementar, na

regra geral, aboliu a exigência de percentual mínimo

de oferta da prestação de serviços ao SUS; incluiu a

demonstração de reconhecida excelência e de

realização de projetos de apoio ao desenvolvimento

institucional do SUS; possibilitou o desenvolvimento

de atividades que gerem recursos, devendo ser

apresentado registro segregado em sua

contabilidade, destacado em suas notas

explicativas).

Art. 8º Para fins do disposto nesta Seção, será
considerada instrumento congênere a declaração
do gestor local do SUS que ateste a existência de
relação de prestação de serviços de saúde, nos
termos de regulamento.

(Breve comentário: definiu que o “instrumento

congênere” deverá ser comprovado por meio de

declaração do gestor local do SUS atestando a

existência de relação de prestação de serviços de

saúde).

Art. 4º Para ser considerada beneficente e fazer

jus à certificação, a entidade de saúde deverá,

nos termos do regulamento:

I - celebrar contrato, convênio ou instrumento

congênere com o gestor do SUS; (Redação dada

pela Lei nº 12.868, de 2013) (Vide Lei nº 13.650,

de 2018)

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS

no percentual mínimo de 60% (sessenta por

cento);

III - comprovar, anualmente, da forma

regulamentada pelo Ministério da Saúde, a

Art. 9º Para ser certificada pela prestação de
serviços ao SUS, a entidade de saúde deverá, nos
termos de regulamento:

I - celebrar contrato, convênio ou instrumento
congênere com o gestor do SUS; e

II - comprovar, anualmente, a prestação de seus
serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), com base nas internações e
nos atendimentos ambulatoriais realizados.



prestação dos serviços de que trata o inciso II,

com base nas internações e nos atendimentos

ambulatoriais realizados. (Redação dada

pela Lei nº 12.453, de 2011)

§ 1º O atendimento do percentual mínimo de que

trata o caput pode ser individualizado por

estabelecimento ou pelo conjunto de

estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica,

desde que não abranja outra entidade com

personalidade jurídica própria que seja por ela

mantida.

§ 2º Para fins 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.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput, a

entidade de saúde que aderir a programas e

estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da

Saúde fará jus a índice percentual que será

adicionado ao total de prestação de seus serviços

ofertados ao SUS, observado o limite máximo de

§ 1º A prestação de serviços ao SUS de que trata
o inciso II do caput deste artigo será apurada por
cálculo percentual simples, com base no total de
internações hospitalares, medidas por paciente
por dia, incluídos usuários do SUS e não
usuários do SUS, e no total de atendimentos
ambulatoriais, medidos por número de
atendimentos e procedimentos, de usuários do
SUS e de não usuários do SUS, com a
possibilidade da incorporação do componente
ambulatorial do SUS, nos termos de regulamento.

§ 2º O atendimento do percentual mínimo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
individualizado por estabelecimento ou pelo
conjunto de estabelecimentos de saúde da
pessoa jurídica, desde que não abranja outra
entidade com personalidade jurídica própria que
seja por ela mantida.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º deste artigo, no
conjunto de estabelecimentos de saúde da
pessoa jurídica, poderá ser incorporado
estabelecimento vinculado em decorrência de
contrato de gestão, no limite de 10% (dez por
cento) dos seus serviços.

§ 4º Para fins do disposto no inciso II do caput
deste artigo, a entidade de saúde que aderir a
programas e a estratégias prioritárias definidas
pela autoridade executiva federal competente
fará jus a índice percentual que será adicionado
ao total de prestação de seus serviços ofertados



10% (dez por cento), conforme estabelecido em

ato do Ministro de Estado da Saúde.

(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 4º Na hipótese de comprovada prestação de

serviços pela entidade de saúde, sem a

observância do disposto no inciso I do caput

deste artigo, que dê causa ao indeferimento ou

cancelamento da certificação, o Ministério da

Saúde deverá informar aos órgãos de controle os

indícios da irregularidade praticada pelo gestor do

SUS. (Incluído pela Lei nº 13.650, de

2018)

ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez
por cento).

§ 5º A entidade de saúde que presta serviços
exclusivamente na área ambulatorial deverá
observar o disposto nos incisos I e II do caput
deste artigo e comprovar, anualmente, a
prestação dos serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento).

(Breves comentários: a nova legislação

complementar alterou acrescentou requisitos à

modalidade de certificação pela prestação de

serviços ao SUS; estipulou que a instituição deverá

comprovar a prestação de serviços no percentual

mínimo anual de 60%; ampliou o método de

apuração do cálculo percentual de comprovação,

incluindo ao total de internações (por paciente por

dia) e de atendimentos ambulatoriais (número de

atendimentos e procedimentos) os usuários ou não

usuários do SUS, com possibilidade de incorporação

do componente ambulatorial e de estabelecimento

vinculado em decorrência de contrato de gestão,

limitado a 10% dos seus serviços.)

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 pacientes

usuários do SUS; e

Art. 10. A entidade de saúde deverá informar

obrigatoriamente, na forma estabelecida em

regulamento:

I - a totalidade das internações e dos atendimentos

ambulatoriais realizados para os pacientes não

usuários do SUS; e

II - a totalidade das internações e dos atendimentos

ambulatoriais realizados para os pacientes usuários

do SUS.



III - as alterações referentes aos registros no

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

- CNES.

Parágrafo único. A entidade deverá manter o

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

- CNES atualizado, de acordo com a forma e o

prazo determinado pelo Ministério da Saúde.

(Incluído pela Lei nº 12.453, de 2011

(Breve comentário: houve a supressão da

obrigatoriedade de informar quanto as alterações

referentes aos registros no Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde – CNES)

Art. 6º-A. Para os requerimentos de renovação

de certificado, caso a entidade de saúde não

cumpra o disposto no inciso III do caput do art. 4º

no exercício fiscal anterior ao exercício do

requerimento, o Ministério da Saúde avaliará o

cumprimento do requisito com base na média do

total de prestação de serviços ao SUS de que

trata o inciso III do caput do art. 4º pela entidade

durante todo o período de certificação em curso,

que deverá ser de, no mínimo, 60% (sessenta por

cento).         (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 1º Para fins do disposto no caput, apenas será

admitida a avaliação pelo Ministério da Saúde

caso a entidade tenha cumprido, no mínimo, 50%

(cinquenta por cento) da prestação de seus

serviços ao SUS de que trata o inciso III do caput

do art. 4º em cada um dos anos do período de

certificação. (Incluído pela Lei nº 12.868, de

2013)

§ 2º A comprovação da prestação dos serviços,

conforme regulamento do Ministério da Saúde,

será feita com base nas internações, nos

atendimentos ambulatoriais e nas ações

prioritárias realizadas. (Incluído pela Lei nº

12.868, de 2013).

Art. 11. Para os requerimentos de renovação da
certificação, caso a entidade de saúde não cumpra

o disposto no inciso II do caput do art. 9º desta Lei

Complementar, no exercício fiscal anterior ao

exercício do requerimento, será avaliado o

cumprimento do requisito com base na média da

prestação de serviços ao SUS de que trata o referido

dispositivo, atendido pela entidade, durante todo o

período de certificação em curso, que deverá ser de,

no mínimo, 60% (sessenta por cento).

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput

deste artigo, apenas será admitida a avaliação caso

a entidade tenha cumprido, no mínimo, 50%

(cinquenta por cento) da prestação de serviços ao

SUS de que trata o inciso II do caput do art. 9º desta

Lei Complementar em cada um dos anos do período

de certificação.



Art. 8º Não havendo interesse do gestor local do

SUS na contratação dos serviços de saúde

ofertados pela entidade de saúde ou de

contratação abaixo do percentual mínimo a que

se refere o inciso II do art. 4º, a entidade deverá

comprovar a aplicação de percentual da sua

receita em gratuidade na área da saúde, da

seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº

12.868, de 2013)

I - 20% (vinte por cento), quando não houver

interesse de contratação pelo gestor local do SUS

ou se o percentual de prestação de serviços ao

SUS for inferior a 30% (trinta por cento);

(Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

II - 10% (dez por cento), se o percentual de

prestação de serviços ao SUS for igual ou

superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 50%

(cinquenta por cento); ou (Redação dada pela

Lei nº 12.868, de 2013)

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de

prestação de serviços ao SUS for igual ou

superior a 50% (cinquenta por cento). (Redação

dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

Parágrafo único.  (VETADO)

§ 2º A receita prevista no caput será a

efetivamente recebida da prestação de serviços

de saúde. (Incluído pela Lei nº 12.453, de

2011)

Art. 12. Para ser certificada pela aplicação de
percentual de sua receita em gratuidade na área
da saúde, a entidade deverá comprovar essa
aplicação da seguinte forma:

I - 20% (vinte por cento), quando não houver

interesse de contratação pelo gestor local do SUS ou

se o percentual de prestação de serviços ao SUS for

inferior a 30% (trinta por cento);

II - 10% (dez por cento), se o percentual de

prestação de serviços ao SUS for igual ou superior a

30% (trinta por cento) e inferior a 50% (cinquenta por

cento); ou

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de

prestação de serviços ao SUS for igual ou superior a

50% (cinquenta por cento).

§ 1º A receita prevista no caput deste artigo será a

efetivamente recebida pela prestação de serviços de

saúde.

§ 2º Para as entidades que não possuam receita
de prestação de serviços de saúde, a receita
prevista no caput deste artigo será a proveniente
de qualquer fonte cujo montante do dispêndio
com gratuidade não seja inferior à imunidade de
contribuições sociais usufruída.

§ 3º A prestação de serviços prevista no caput
deste artigo será pactuada com o gestor local do



SUS por meio de contrato, de convênio ou de
instrumento congênere.

(Breve comentário: incluiu a possibilidade para que

as entidades que não possuam receita de prestação

de serviços de saúde se utilizem da proveniente de

qualquer fonte cujo montante do dispêndio com

gratuidade não seja inferior à imunidade de

contribuições sociais usufruída; inseriu a hipótese de

pactuação de prestação de serviços de saúde com o

gestor local do SUS, por meio de contrato, convênio

ou congênere).

Art. 8º-A. Excepcionalmente, será admitida a

certificação de entidades que atuem

exclusivamente na promoção da saúde sem

exigência de contraprestação do usuário pelas

ações e serviços de saúde realizados, nos termos

do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.868,

de 2013)

§ 1º A oferta da totalidade de ações e serviços

sem contraprestação do usuário dispensa a

observância das exigências previstas no art. 4º.

(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 2º A execução de ações e serviços de

gratuidade em promoção da saúde será

previamente pactuada por meio de contrato,

convênio ou instrumento congênere com o gestor

local do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.868,

de 2013)

§ 3º Para efeito do disposto no caput, são

consideradas ações e serviços de promoção da

saúde as atividades voltadas para redução de

risco à saúde, desenvolvidas em áreas como:

(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

Art. 13. Será admitida a certificação de entidades
que atuem exclusivamente na promoção da
saúde sem exigência de contraprestação do
usuário pelas ações e pelos serviços de saúde
realizados e pactuados com o gestor do SUS, na
forma prevista em regulamento.

§ 1º A execução de ações e de serviços de

promoção da saúde será previamente pactuada por

meio de contrato, de convênio ou de instrumento

congênere com o gestor local do SUS.

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo,

são consideradas ações e serviços de promoção da

saúde as atividades direcionadas para a redução de

risco à saúde, desenvolvidas em áreas como:



I - nutrição e alimentação saudável;

II - prática corporal ou atividade física;

III - prevenção e controle do tabagismo;

IV - prevenção ao câncer, ao vírus da

imunodeficiência humana (HIV), às hepatites

virais, à tuberculose, à hanseníase, à malária e à

dengue;

V - redução da morbimortalidade em decorrência

do uso abusivo de álcool e outras drogas;

VI - redução da morbimortalidade por acidentes

de trânsito;

VII - prevenção da violência; e

VIII - redução da morbimortalidade nos diversos

ciclos de vida.

I - nutrição e alimentação saudável;

II - prática corporal ou atividade física;

III - prevenção e controle do tabagismo;

IV - prevenção ao câncer;

V - prevenção ao vírus da imunodeficiência humana

(HIV) e às hepatites virais;

VI - prevenção e controle da dengue;

VII - prevenção à malária;

VIII - ações de promoção à saúde relacionadas à

tuberculose e à hanseníase;

IX - redução da morbimortalidade em decorrência do

uso abusivo de álcool e de outras drogas;

X - redução da morbimortalidade por acidentes de

trânsito;

XI - redução da morbimortalidade nos diversos ciclos

de vida;

XII - prevenção da violência;

XIII – (VETADO).

(Breve comentário: a hipótese de certificação de

entidades que atuem exclusivamente na promoção

de saúde sem exigência de contraprestação do

usuário deixou de ser excepcional.)

Art. 11. A entidade de saúde de reconhecida

excelência poderá, alternativamente, para dar

Art. 14. A entidade de saúde com reconhecida
excelência poderá ser certificada como entidade



cumprimento 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 definirá 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 definido em ato do

Ministro de Estado.

(...)

beneficente pelo desenvolvimento de projetos no
âmbito do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (Proadi-SUS), 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 recurso despendido pela entidade de saúde

com projeto de apoio e desenvolvimento institucional

do SUS não poderá ser inferior ao valor da

imunidade das contribuições sociais usufruída.

§ 2º Regulamento definirá os requisitos técnicos para

reconhecimento de excelência das entidades de

saúde.

§ 3º A participação das entidades de saúde ou de

educação em projetos de apoio previstos neste artigo

não poderá ocorrer em prejuízo das atividades

beneficentes prestadas ao SUS.

(Breve comentário: incluiu a possibilidade de a

entidade de saúde, reconhecida como de excelência

nos termos do regulamento, solicitar o CEBAS em

razão do desenvolvimento de Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de

Saúde (Proadi-SUS), desde que em atendimento em

algumas das áreas elencadas nos incisos I a IV).



Art. 11 (...)

§ 4º As entidades de saúde que venham a se

beneficiar da condição prevista neste artigo

poderão 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;

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 beneficentes prestadas ao SUS.

Art. 15. As entidades de saúde de reconhecida

excelência que desenvolvam projetos no âmbito do

Proadi-SUS poderão, após autorização da

autoridade executiva federal competente, firmar

pacto com o gestor local do SUS para a prestação de

serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS não

remunerados, observadas as seguintes condições:

I - o gasto com a prestação de serviços ambulatoriais

e hospitalares ao SUS não remunerados não poderá

ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor usufruído

com imunidade das contribuições sociais;

II - a entidade de saúde deverá apresentar a relação

de serviços ambulatoriais e hospitalares a serem

ofertados, com o respectivo demonstrativo da

projeção das despesas e do referencial utilizado, os

quais não poderão exceder o valor por ela

efetivamente despendido;

III - a comprovação dos custos a que se refere o

inciso II deste caput poderá ser exigida a qualquer

tempo, mediante apresentação dos documentos

necessários;

IV - a entidade de saúde deverá informar a produção

na forma estabelecida em regulamento, com

observação de não geração de créditos.



Art. 11 (...)

§ 6º O conteúdo e o valor das atividades

desenvolvidas em cada projeto de apoio ao

desenvolvimento institucional e de prestação de

serviços ao SUS deverão ser objeto de relatórios

anuais, encaminhados ao Ministério da Saúde

para acompanhamento e fiscalização, sem

prejuízo das atribuições dos órgãos de

fiscalização tributária.

Art. 16. O valor dos recursos despendidos e o

conteúdo das atividades desenvolvidas no âmbito

dos projetos de apoio ao desenvolvimento

institucional do SUS ou da prestação de serviços

previstos no art. 15 desta Lei Complementar deverão

ser objeto de relatórios anuais encaminhados à

autoridade executiva federal competente para

acompanhamento e fiscalização, sem prejuízo das

atribuições dos órgãos de fiscalização tributária.

§ 1º Os relatórios previstos no caput deste artigo

deverão ser acompanhados de demonstrações

contábeis e financeiras submetidas a parecer

conclusivo de auditoria independente, realizada por

instituição credenciada perante o Conselho Regional

de Contabilidade.

§ 2º O cálculo do valor da imunidade prevista no § 1º

do art. 14 desta Lei Complementar será realizado

anualmente com base no exercício fiscal anterior.

§ 3º Em caso de requerimento de concessão da

certificação, o recurso despendido pela entidade de

saúde no projeto de apoio não poderá ser inferior ao

valor das contribuições para a seguridade social

referente ao exercício fiscal anterior ao do

requerimento.

§ 4º Caso os recursos despendidos nos projetos de

apoio institucional não alcancem o valor da

imunidade usufruída, na forma do § 2º deste artigo, a

entidade deverá complementar a diferença até o

término do prazo de validade de sua certificação.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo alcança somente

as entidades que tenham aplicado, no mínimo, 70%

(setenta por cento) do valor usufruído anualmente

com a imunidade nos projetos de apoio ao

desenvolvimento institucional do SUS.



(Breves comentários: inclui a obrigatoriedade de

encaminhamento, das demonstrações contábeis e

financeiras submetidas a parecer conclusivo de

auditoria, junto aos relatórios dos recursos

despendidos e das atividades desenvolvidas no

âmbito dos projetos de apoio ao desenvolvimento

institucional do SUS, ou da referida prestação de

serviços; determina que o cálculo do valor da

imunidade seja realizado anualmente com base no

exercício fiscal anterior; fixa que, na hipótese do

requerimento de concessão do CEBAS, o recurso

despendido pela entidade não poderá ser inferior ao

valor das contribuições destinadas à seguridade

social do exercício fiscal anterior, a entidade poderá

complementar a diferença até o vencimento de seu

certificado, desde que tenha aplicado no mínimo

70% do valor usufruído anualmente com a imunidade

nos referidos projetos de apoio ao desenvolvimento

institucional do SUS).

DAS REGRAS GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. As entidades da área de saúde
certificadas até o dia imediatamente anterior ao
da publicação da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, que prestem serviços
assistenciais de saúde não remunerados pelo
SUS a trabalhadores ativos e inativos e aos
respectivos dependentes econômicos,
decorrentes do estabelecido em lei ou Norma

Coletiva de Trabalho, e desde que, simultaneamente,

destinem no mínimo 20% (vinte por cento) do valor

total das imunidades de suas contribuições sociais

em serviços, com universalidade de atendimento, a

beneficiários do SUS, mediante pacto do gestor do

local, terão concedida ou renovada a certificação,
na forma de regulamento.



Art. 21. 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

Ministérios:

(...)

§ 1º A entidade 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.

§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento

deverão obedecer à ordem cronológica de sua

apresentação, salvo em caso de diligência

pendente, devidamente justificada, ou no caso de

entidade ou instituição sem fins lucrativos e

organização da sociedade civil que celebrem

parceria para executar projeto, atividade ou

serviço em conformidade com acordo de

cooperação internacional do qual a República

Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada

pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º O requerimento será apreciado no prazo a

ser estabelecido em regulamento, observadas as

peculiaridades do Ministério responsável pela

área de atuação da entidade.

Art. 34. A entidade interessada na concessão ou
na renovação da certificação deverá apresentar
requerimento com os documentos necessários à
comprovação dos requisitos de que trata esta Lei
Complementar, na forma estabelecida em
regulamento.

§ 1º A tramitação e a apreciação do requerimento de

que trata o caput deste artigo deverão obedecer à

ordem cronológica de sua apresentação, salvo em

caso de diligência pendente, devidamente justificada.

§ 2º Poderão ser solicitados esclarecimentos e

informações aos órgãos públicos e à entidade

interessada, sem prejuízo da realização de

diligências, desde que relevantes para a tomada de

decisão sobre o requerimento de que trata o caput

deste artigo.

§ 3º Na hipótese de que trata o § 2º deste artigo,

superado o prazo de 30 (trinta) dias da solicitação,

prorrogável por igual período, a análise do

requerimento de que trata o caput deste artigo

prosseguirá, nos termos do § 1º deste artigo.

(Breves comentários: a novel legislação

complementar determina que os pedidos de

concessão ou renovação do CEBAS deverão ser

apresentados com a relação dos documentos

comprobatórios dos requisitos estabelecidos pela lei,

na forma estabelecida em regulamento; estipula que

a tramitação e apreciação do requerimento dar-se-á

em ordem cronológica, salvo em caso de diligência

pendente; define que poderão ser solicitados



esclarecimentos e informações aos órgãos públicos

e à entidade requerente, observado o prazo de 30

(trinta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período)

Art. 34 (...)

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.

Art. 35. Os requerimentos de certificação serão

apreciados:

I – pela autoridade executiva federal responsável
pela área da saúde, para as entidades atuantes
na área da saúde;

II – pela autoridade executiva federal responsável

pela área da educação, para as entidades atuantes

na área da educação;

III – pela autoridade executiva federal responsável

pela área da assistência social, para:

(...)

§ 2º A certificação dependerá da manifestação de

todas as autoridades competentes, em suas

respectivas áreas de atuação.

§ 3º No caso em que a entidade atue em mais de

uma das áreas a que se refere o art. 2º desta Lei

Complementar, será dispensada a comprovação dos

requisitos específicos exigidos para cada área não

preponderante, desde que o valor total dos custos e

das despesas nas áreas não preponderantes,

cumulativamente:

I – não supere 30% (trinta por cento) dos custos e

das despesas totais da entidade;

II – não ultrapasse o valor anual fixado, nos termos

do regulamento, para as áreas não preponderantes.



§ 4º As entidades de que trata o inciso II do caput do

art. 29 desta Lei Complementar serão certificadas

exclusivamente pela autoridade executiva federal

responsável pela área da assistência social, ainda

que exerçam suas atividades em articulação com

ações educacionais ou de saúde, dispensadas as

manifestações das autoridades executivas

responsáveis pelas áreas da educação e da saúde,

cabendo àquela verificar, além dos requisitos

constantes do art. 31 desta Lei Complementar, o

atendimento ao disposto:

I – no § 1º do art. 7º desta Lei Complementar, pelas

entidades que exerçam suas atividades em

articulação com ações de saúde;

II – no § 1º do art. 18 desta Lei Complementar, pelas

entidades que exerçam suas atividades em

articulação com ações educacionais

Art. 34 (...)

§ 4º O prazo de validade da certificação será de 1

(um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos

em regulamento. (Redação dada pela Lei nº

12.868, de 2013)

Art. 36. O prazo de validade da concessão da

certificação será de 3 (três) anos, contado da data da

publicação da decisão de deferimento no Diário

Oficial da União, e seus efeitos retroagirão à data de

protocolo do requerimento para fins tributários.

(Breve comentário: unificou o prazo de validade da

concessão da certificação para 03 (três) anos.)

Art. 24.  (...)

§ 1º Será considerado tempestivo o requerimento

de renovação da certificação protocolado no

Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação,

o efeito da decisão de deferimento será contado
do término da validade da certificação anterior,
com validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na
forma de regulamento.

§ 1º Será considerado tempestivo o requerimento de

renovação da certificação protocolado no decorrer



decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que

antecedem o termo final de validade do

certificado. (Redação dada pela Lei nº

12.868, de 2013)

§ 2º A certificação da entidade permanecerá

válida até a data da decisão sobre o requerimento

de renovação tempestivamente apresentado.

§ 3º Os requerimentos protocolados antes de 360

(trezentos e sessenta) dias do termo final de

validade do certificado não serão conhecidos.

(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem

a data final de validade da certificação.

§ 2º A certificação da entidade permanece válida até

a data da decisão administrativa definitiva sobre o

requerimento de renovação tempestivamente

apresentado.

§ 3º Os requerimentos de renovação protocolados

antes de 360 (trezentos e sessenta) dias da data

final de validade da certificação não serão

conhecidos.

§ 4º Os requerimentos de renovação protocolados

após o prazo da data final de validade da certificação

serão considerados como requerimentos para

concessão da certificação.

(Breves comentários: na hipótese de renovação da

certificação, o efeito do deferimento do pedido será

contado do término da validade da certificação

anterior, com validade de 03 (três) a 05 (cinco) anos;

mantém o prazo para requerimento de renovação da

certificação para os 360 (trezentos e sessenta) dias

anteriores ao vencimento da certificação,

permanecendo válida a certificação vigente até a

data da decisão administrativa definitiva sobre o

requerimento, desde que o pedido tenha sido

apresentado tempestivamente pela entidade; inclui a

disposição de que, caso o pedido de renovação do

CEBAS seja realizado após o prazo para

apresentação, serão considerados como

requerimentos de concessão da certificação)

Art. 38. A validade da certificação como entidade
beneficente condiciona-se à manutenção do
cumprimento das condições que a ensejaram,

inclusive as previstas no art. 3º desta Lei

Complementar, cabendo às autoridades



executivas certificadoras supervisionar esse
atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de
documentos, a realização de auditorias ou o
cumprimento de diligências.

Art. 26. 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

(...)

Art. 34 (...)

§ 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.

Art. 39. O prazo para as manifestações da entidade

nos processos administrativos relativos a esta Lei

Complementar será de 30 (trinta) dias, inclusive para

a interposição de recursos.

§ 1º O recurso interposto contra a decisão que

indeferir a concessão ou a renovação da certificação,

ou cancelá-la, será dirigido à autoridade julgadora

que, se não reconsiderar a decisão, fará seu

encaminhamento ao Ministro de Estado da área

responsável.

§ 2º Após o recebimento do recurso pelo Ministro de

Estado, abrir-se-á prazo de 30 (trinta) dias para que

a entidade interessada possa apresentar novas

considerações e fazer juntada de documentos com

vistas a sanar impropriedades identificadas pela

autoridade julgadora nas razões do indeferimento do

requerimento.

Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei
Complementar aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a
partir da data de sua publicação.

§ 1º A validade dos certificados vigentes cujo
requerimento de renovação não tenha sido
apresentado até a data de publicação desta Lei
Complementar fica prorrogada até 31 de
dezembro do ano subsequente ao do fim de seu
prazo de validade.



§ 2º (VETADO).

§ 3º A entidade que apresentar requerimento de

renovação de certificação com base nos requisitos

de que trata o Capítulo II desta Lei Complementar, e

desde que tenha usufruído de forma ininterrupta da

imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da

Constituição Federal, por força do disposto no § 2º

do art. 24 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de

2009, poderá solicitar sua análise prioritária em

relação a seus outros requerimentos de renovação

pendentes na data de publicação desta Lei

Complementar.

§ 4º (VETADO).

Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei
Complementar, ficam extintos os créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados
contra instituições sem fins lucrativos que atuam
nas áreas de saúde, de educação ou de
assistência social, expressamente motivados por
decisões derivadas de processos administrativos
ou judiciais com base em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nºs 2028 e 4480 e
correlatas.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 43. As entidades beneficentes e em gozo da
imunidade na forma desta Lei Complementar
deverão manter, em local visível ao público, placa
indicativa com informações sobre a sua condição
de beneficente e sobre sua área ou áreas de
atuação.



Art. 21 (...)

§ 6º 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.

Art. 44. Será mantida nos sítios eletrônicos oficiais

lista atualizada com os dados relativos às entidades

beneficentes, as certificações emitidas e os

respectivos prazos de validade.


