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Apresentação

O que é o FONIF?
É uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo a garantia dos
direitos e interesses das instituições filantrópicas.

Quem participa do FONIF?
Organizações e pessoas físicas comprometidas com a causa da filantropia
nas áreas de educação, saúde e assistência social.

História
O FONIF teve início em 16/08/2013 quando 40 mantenedoras de
instituições filantrópicas da educação, saúde e assistência social se
reuniram em São Paulo para debater a respeito da insegurança jurídica do
setor.

Missão
Atuar em defesa dos interesses das entidades beneficentes de assistência
social, de educação e de saúde, promovendo sinergia e fortalecimento do
setor, visando plena garantia dos direitos constitucionais.
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Visão
Ser reconhecido nacionalmente pela sua atuação em prol das Entidades
Filantrópicas.

Lema
Unidos por uma causa comum, acolhendo a riqueza da diversidade.

Princípios e Valores
Ética
Credibilidade
Diversidade
Solidariedade
União

Contato
www.fonif.org.br
www.facebook.com/fonif
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AGENDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE 2016

A Agenda Político-Instituição de 2016 do FONIF foi criada como
instrumento de informação aos cidadãos e de interlocução perante os
Poderes Públicos, para garantir os interesses das Instituições Filantrópicas.
Divulgamos através da presente os Projetos de Lei relacionados à
filantropia identificados pelo FONIF como em trâmite na Câmara dos
Deputados e no Senado, ressaltando o nosso posicionamento sobre o
regramento proposto.
No campo do Poder Executivo, destacamos alguns projetos de
regulamentação de leis e demais ações que possam favorecer as
instituições filantrópicas no exercício do direito à imunidade.
Em relação ao Poder Judiciário, destacamos os processos que promovem
o direito a imunidade constitucionalmente adquirido, em especial, a ADIn
2028 conduzida pelo ilustríssimo Dr. Ives Gandra Martins, em trâmite no
Supremo Tribunal Federal – STF.
Reforçamos aqui o posicionamento do FONIF de estar sempre disposto ao
diálogo sobre os temas ora propostos, assim como quanto a outros tantos
relacionados à defesa dos interesses das Instituições Filantrópicas, a fim
de assegurarmos a continuidade das relevantíssimas ações e projetos
desenvolvidos em prol da sociedade.
Nestes termos, convidamos a todos à leitura da presente Agenda PolíticoInstitucional. Seu apoio e contribuição são extremamente importantes ao
FONIF.
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Capítulo 1 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Critérios

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI
AÇÃO PREVENTIVA
FOCO:
 Influenciar na alteração legislativa;
 Também propor projetos de lei de interesse das instituições
filantrópicas.

C
A
P
Í

FORMAS DE AÇÃO:





T

Apoio integral ao Projeto de Lei – ação parlamentar
Parcialmente favorável ao Projeto de Lei – ação parlamentar
Não apoio ao Projeto de Lei - ação parlamentar
Projeto de Lei não prioritário

U
L
O

PRIORIDADE
1

A) EM RELAÇÃO AO TEMA:
 Alta. Interesse da maioria das Instituições pertencentes ao FONIF
(impacto na missão das entidades; objetivo social; aumento da
carga tributária; impacto econômico)
 Média. Impacto parcial (itens acima)
 Baixa. Impacto remoto (itens acima)
B)




EM RELAÇÃO À TRAMITAÇÃO:
Alta.
Média.
Baixa.
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE PROJETOS LEGISLATIVOS
1. Identificação do Projeto
Projeto:
Data de Apresentação:
Ementa:
Situação/Status:
Forma de Apreciação:
Regime de Tramitação:
Autor:
Despacho atual / Data:

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
4. Justificativa do FONIF (Justificar e citar no parecer os Artigos para supressão /
alteração / manutenção do texto de lei)
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Câmara dos Deputados

PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

C
Â
M
A
R
A
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL 555 / 2015
Data de Apresentação: 04/03/2015
Ementa: Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para estabelecer abatimento nas
tarifas de energia elétrica e de agua e esgoto para as entidades filantrópicas.
Situação/Status: Após decisão de 09/03/2015, determinando o apensamento ao PL
38/2015, com indicação de que a CFT (Comissão de Finanças e Tributação) se manifestasse
sobre o mérito e a adequação financeira da matéria, o projeto foi apensado ao PL
2.703/2015 (Deputada Erika Kokay), em 27/08/2015.
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24
II.
Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Felipe Bornier PSD/RJ
Despacho atual / Data: Apensado ao PL 38/2015; determine-se à CFT que se manifeste
sobre o mérito e a adequação financeira da matéria.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
O PL 555/2015 acrescenta à Lei n. 8.987/1995 o art. 13-A com a seguinte redação:
Art. 13-A As entidades filantrópicas, portadoras de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
terão um abatimento de 50% nas tarifas cobradas referente aos serviços de energia
elétrica, de água e de esgoto.
Parágrafo único. As concessionárias poderão compensar, o total dos abatimentos
concedidos ao longo de cada trimestre, na forma do caput, o valor devido a título de
Programas de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(PIS /COFINS).
O texto se refere às entidades filantrópicas portadoras do CEBAS, concedido pelo CNAS,
modelo que hoje não atende o procedimento para obtenção do referido certificado, ora
emitido por outros órgãos governamentais (conforme a natureza da entidade). O Texto
merece reparo neste sentido.
Sugestão: “As entidades filantrópicas, portadoras de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, concedido pelo órgão competente,...”
Premissas de legalidade:
Preço de lei é o preço determinado pelo Poder Público, como ocorre, por exemplo, nos
casos de tarifas de serviços públicos concedidos, permitidos ou delegados à iniciativa
privada.
A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício
de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e
risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob
garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela
própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas
diretamente dos usuários do serviço.
O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma com o Poder
concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento do interesse público,
ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com os usuários, de natureza
consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e supervisionadas pela Agência
Reguladora correspondente.
A relação jurídica tributária é travada entre as pessoas jurídicas de Direito público
(União, Estados; e Municípios) e o contribuinte, a qual, no regime da concessão de
serviços públicos, é protagonizada pelo Poder Concedente e pela Concessionária, cujo
vínculo jurídico sofre o influxo da supremacia das regras do direito tributário.
A relação jurídica existente entre a Concessionária e o usuário não possui natureza
tributária, porquanto o concessionário, por força da Constituição federal e da legislação
aplicável à espécie, não ostenta o poder de impor exações, por isso que o preço que
cobra, como longa manu do Estado, categoriza-se como tarifa.
11

A tarifa, como instrumento de remuneração do concessionário de serviço público, é
exigida diretamente dos usuários e não ostenta natureza tributária. O regime aplicável
às concessionárias na composição da tarifa é dúplice, por isso que na relação
estabelecida entre o Poder Concedente e a Concessionária vige a normatização
administrativa e na relação entre a Concessionária e o usuário o direito consumerista.
A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama interpretação
harmônica entre as Regras de Concessão e o Código de Defesa do Consumidor, por isso
que a imposição de obrigação ao concessionário não prevista em lei afronta o princípio
da legalidade. (STJ – Recurso Repetitivo Tema 293 / DJe 05/10/2010).
Conclusão: Dada a natureza jurídica da relação entre o Poder concedente e a
Concessionária, e, por sua vez, da Concessionária e o usuário, bem como da natureza
jurídica da tarifa (e de seu regime) representado pelo valor cobrado em contraprestação
aos serviços públicos fornecidos, é o nosso entendimento, pela legalidade do
abatimento de preço. De outro turno, a compensação pela Concessionária do valor
abatido com o PIS/COFINS garantem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
JUSTIFICATIVA
O FONIF entende pela pertinência e importância do PL, pois abarcará não somente as
entidades que possuem CEBAS, como outras, desde que se modifique a proposição,
conforme abaixo:
Art. 13-A As entidades sem fins lucrativos, com atuação em saúde, educação e
assistência social, terão um abatimento de 50% nas tarifas cobradas referente aos
serviços de energia elétrica, de água e de esgoto.
Parágrafo único. As concessionárias poderão compensar, o total dos abatimentos
concedidos ao longo de cada trimestre, na forma do caput, o valor devido a título de
Programas de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(PIS /COFINS).
O grupo entende que não é pauta do FONIF a origem do recurso para subsidiar esta
ação.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL 1031/2015
Data de Apresentação: 06/04/2015
Ementa: Institui o Programa Nacional de Apoio às Instituições Filantrópicas sem Fins
Lucrativos (PROINF), com a finalidade de captar e canalizar recursos para ações de saúde,
educação e assistência social.
Situação/Status: Apensado ao PL 585/2015
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Odelmo Leão – PP/MG
Despacho atual / Data: Após decisão de 10/04/2015, determinando o apensamento ao PL
585/2015, indicando que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se manifestasse
quanto ao mérito da matéria e quanto à competência para deliberação ser Plenária, foi o PL
recepcionado pela Comissão de Seguridade Social e Família (15/04/2015); em 23/11/2015,
foi determinado pela Mesa Diretora da Câmara o apensamento à PL 3612/2015; em
02/12/2015, em Sessão Plenária, foi ofertado requerimento da Deputada Dorinha Seabra
Resende para “... desapensação do Projeto de Lei nº 3.612/15 dos Projetos de Lei nºs
3.191/15, 1031/15 e 585/15.”

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF

Trata-se de PL extremamente importante para a Entidades sem finalidade de lucro, com
vistas a auxiliar na captação de recursos financeiros, para que as mesmas possam investir
em aperfeiçoamento profissional e equipagem de suas estruturas, custeio.
Com este Projeto de Lei, será permitida e regulamentada a doação às entidades sem
finalidade de lucro, de recursos financeiros, por meio de pessoas físicas e jurídicas.
O FONIF entende que devem ser mantidos todos os seus artigos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto

Projeto: PL-1498/2011
Data de Apresentação: 02.6.2011
Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a fim de excluir a
responsabilidade pessoal dos diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
das entidades beneficentes de assistência social quanto a débitos trabalhistas e
previdenciários.
Situação/Status: Em 14/05/2015, foi ofertado e lido parecer do Relator (Dep. Benjamin
Maranhão) pela APROVAÇÃO do PL; em 15/07/2015, em Reunião Deliberativa Ordinária, foi
aprovado por unanimidade o Parecer, pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP – publicado em 03/08/2015, DCD de 04/08/15, PÁG 381 COL 01,
Letra A).
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Dep. Gorete Pereira – PR/CE
Despacho atual / Data: 03.8.2015. Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público Publicado em avulso e no DCD de 4/8/2015,
Letra A.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
Alta
 Média
 Baixa

15

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF

O PL 1498/2011 se propõe a alterar a Lei nº 12.101/2009 para excluir a responsabilidade
pessoal dos diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores das entidades
beneficentes de assistência social quanto a débitos trabalhistas e previdenciários, desde
que sejam observadas as seguintes condições cumulativas: não haver recebimento de
remuneração, vantagem ou benefício, direto ou indireto, pelo exercício da função, e não
existir fraude ou ato ilícito.
O FONIF entende que a proposta favorece aos dirigentes das instituições filantrópicas
representadas pelo Fórum, pelo que é favorável à aprovação do Projeto de Lei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL-5934/2013
Data de Apresentação: 10/7/2013
Ementa: Isenta do pagamento de IPVA os veículos de propriedade das instituições
filantrópicas, creches, asilos, orfanatos, reconhecidos como de utilidade pública.
Situação/Status: Após publicação de decisão de 22/08/2013, da Mesa Diretora da Câmara,
devolvendo a matéria ao Deputado proponente (com fulcro nos arts. 155, III, da CF, c/c 137,
§ 1º, inciso II, alínea "a", do RICD), NÃO FORAM APRESENTADOS RECURSOS; desse modo,
com fundamento no art. 137, do RICD, foi o PL devolvido ao Autor (20/11/2013); em
30/01/2014, a Coordenação de Comissões Permanentes encaminhou o projeto para
ARQUIVAMENTO (guia de transferência 02/2014)
Autor: Felipe Bornier - PSD/RJ
Despacho atual / Data: Devolva-se a Proposição, nos termos do art. 155, III, da CF, c/c art.
137, § 1º, inciso II, alínea "a", do RICD. Oficie-se ao autor e, após, publique-se, 22/08/2013.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
Para as instituições filantrópicas nada muda, pois considerando que todas são sem fins
lucrativos, nos termos do art. 150 da Constituição Federal já existe regramento próprio
sobre a imunidade com relação a impostos, observado o art. 14 do Código Tributário
Nacional.
O projeto prevê que também as creches, asilos e orfanatos, independentemente da
natureza jurídica, mas desde que reconhecidas de utilidade pública, passam a usufruir
da isenção.
Talvez, prevendo eventual confusão com benesse maior já garantida pela Constituição
Federal, poderíamos sugerir a exclusão das filantrópicas, pois estaríamos sendo
beneficiados por “isenção” quando já gozamos de “imunidade”.
O FONIF entende que a temática deve ser analisada com cautela, já que há um risco de
interpretação equivocada, na medida em que as entidades já possuem o direito ao IPVA
garantido, tendo em vista sua condição de imune.
O conceito novo apresentado no Projeto de Lei é o do título de utilidade pública, sem
especificar, no entanto, o ente envolvido (federal, estadual e municipal).
O grupo entende como relevantes as atividades exercidas pelas creches e ILPIs, etc , mas
concluiu necessária uma ação parlamentar para alinhamento de conceitos, a fim de não
prejudicar direitos constitucionais vigentes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL 6930/2013
Data de Apresentação: 11/12/2013
Ementa: Dá nova redação ao art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para
dispor sobre o duplo grau recursal para as entidades beneficentes de assistência social.
Situação/Status: Após encerramento do prazo regimental para apresentação de emendas ao
projeto (em 21/05/2014), no âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP), a Mesa Diretora determinou, em 31/01/2015, o seu ARQUIVAMENTO
(com fundamento nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – publicado no DCD do dia 01/02/15 PÁG 41 COL 01 Suplemento); em
09/02/2015, a Mesa Diretora, também com fulcro no Artigo 105 do RICD, em conformidade
com o despacho exarado no REQ-156/2015, determinou o seu DESARQUIVAMENTO
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24
II
Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Antônio Brito – PTB/BA
Despacho atual / Data: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária - 19/12/2013.
Na verdade o Despacho atual deste PL é datado de 09/02/2015, no seguintes termos:
Nos termos do parágrafo único do art. 105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento
das seguintes proposições: PL 4910/2012, PL 6930/2013, PL 6990/2013, PL 6991/2013, PL
289/1999, PL 309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999, PL 632/1999, PL
911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999, PL 1311/1999, PL 3258/2000, PL 4730/2001 e PL
7069/2014, .Publique-se. Em 09/02/2015
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2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
É um Projeto de Lei de extrema relevância que visa uma nova redação ao art. 26 da Lei
12.101/2009, buscando assegurar na própria Lei 12.101/2009 o duplo grau de recurso,
permitindo às entidades interessadas apresentarem novas considerações e documentos
quando do envio do recurso ao Ministro de Estado, sendo proposto ainda que os recursos
sejam recebidos em caráter suspensivo e a ampliação do prazo para apresentação do
segundo recurso, devendo ser mantidos todos os artigos do referido PL.
O FONIF é favorável ao Projeto de Lei

---------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto

Projeto: PLP-433/2008
Data de Apresentação: 13/11/2008
Ementa: Veda a cobrança de tarifas bancárias nas contas correntes mantidas por
instituições filantrópicas.
Situação/Status: Em 31/01/2015, a Mesa Diretora determinou, com fundamento no art. 105
do RICD, o seu ARQUIVAMENTO; em 04/02/2015, a Mesa Diretora determinou, com
fundamento no art. 105, do RICD, o DESARQUIVAMENTO da proposta, em conformidade
com o REQ-6/2015
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Regime de Tramitação: Prioridade
Autor: Dep. Marco Aurélio Ubiali
Despacho atual / Data: 04/02/2015. Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em
conformidade com o despacho exarado no REQ-6/2015.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
Parcialmente favorável
 Desfavorável
21

4. Justificativa do FONIF
O PLP – 433/2008 se propõe a vedar a cobrança de tarifas bancárias, a qualquer título,
incidentes sobre a movimentação de contas correntes cujos titulares sejam instituições
filantrópicas portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS).
O FONIF entende que a proposta favorece parte das instituições filantrópicas, já que
vincula a não cobrança de tarifas bancárias às Instituições portadoras do CEBAS.
Por outro lado, sabemos que parte das Instituições desenvolvem regularmente atividades
filantrópicas, mas não foram contempladas com a emissão do CEBAS, pelo que somos
parcialmente favoráveis à aprovação do Projeto, de modo que o benefício deveria ser
estendido às instituições reconhecidamente de utilidade pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: 846/2011
Data de Apresentação: 24/03/2011
Ementa: Dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo de graduação, pós-graduação,
pesquisa e extensão e dá outras providências.
Situação/Status: Na Comissão de Finanças e Tributação, em 15/06/2015, foi lido e
aprovado o Parecer do Relator, Dep. Edmar Arruda, pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 846/2011, com emenda, e pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 1620/2011, apensado;
e, no mérito, pela aprovação do PL nº 846/2011, com emenda; em Reunião Deliberativa
Extraordinária, ocorrida em 14/10/2015, no âmbito dessa mesma CFT, foi aprovado, à
unanimidade, o Parecer do Relator; aguarda-se parecer do Relator escolhido no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24
II
Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Hugo Leal - PSC/RJ
Despacho atual / Data: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ( CCJC ). Prazo
para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 16/11/2015)/ 13/11/2015

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

Alta
Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
O FONIF é parcialmente favorável ao PL 846/2011.
Entendemos que o Projeto de Lei deve ser aprovado no que tange à concessão de
imunidade, para os fins disposto no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal, às instituições
que ofereçam bolsas de estudo a título de doação, conforme previsão contida no art. 2º, I,
do PL 846/2011.
No entanto, o FONIF é contrário à previsão contida no Art. 2º, II, do PL 846/2011, já que
entende que referido dispositivo prejudicará às instituições de educação, que oferecem
bolsas de estudo, por força de convenção coletiva, aos filhos de funcionários e computa tais
bolsas de estudo, para efeito de comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos
na Lei 12.868/2013, desde esses alunos também apresentem renda familiar média inferior a
1 e 1/2 salário mínimo.
Considerando que o Art. 2º, II, do PL 846/2011 não estenderá o benefício da isenção às
instituições que concedem bolsas de estudo a título de contraprestação de serviços, mesmo
que tais bolsas sejam oferecidas à beneficiários enquadrados nos requisitos estabelecidos na
Lei 12.868/2013, o FONIF é parcialmente favorável ao PL 846/2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL-585/2015
Data de Apresentação: 05/03/2015
Ementa: Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Custeio - Funadec, destinado a
financiar as Entidades, Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, e dá outras Providências
Situação/Status: Em 08/07/2015, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF), foi designado como Relator o Dep. Antonio Brito (PTB-BA); aguarda-se parecer; em
15/10/2015, a Mesa Diretora determinou o apensamento da matéria ao PL 3191/2015; em
Sessão Plenária de 02/12/2015, foi ofertado Requerimento de Desapensação n. 3674/2015,
pela Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO); ante seu INDEFERIMENTO,
ocorrido em 07/01/2016, a Mesa Diretora deliberou que: "Indefiro o Requerimento n.
3.674/2015, nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
porque o Projeto de Lei n. 3.612/2015 e os demais integrantes do bloco encabeçado pelo
Projeto de Lei n. 585/2015 tratam de matérias correlatas. Publique-se. Oficie-se."
Forma de Apreciação: Sujeita a apreciação do plenário
Regime de Tramitação: ordinária
Autor: Marco Tebaldi - PSDB/SC
Despacho atual / Data: 13//04/2015 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Apensação do PL 1031/2015 a este. Em virtude desta apensação determino que a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania se manifeste também quanto ao mérito da matéria
e a sua apreciação passe a ser de competência do Plenário. Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário. Regime de
Tramitação: Ordinária08/07/2015Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
Designado Relator, Dep. Antonio Brito (PTB-BA) Apensados ao PL 585/2015 (3)PL
1031/2015 (1), PL 3612/2015; PL 3191/2015
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2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1.Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
Trata-se de projeto de Lei que aloca recursos para custeio obrigatório para a rede de
saúde. A estimativa da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
(CMB) é de que, por ano, pelo menos um hospital filantrópico deixe de funcionar por
dificuldades financeiras. Segundo a entidade, 80% dos estabelecimentos estão endividados
e o volume de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o Brasil se
aproxima de R$ 18 bilhões. Em 2005, o déficit financeiro do setor era de R$ 1,5 bilhão, um
aumento de 11 vezes em nove anos segundo a CMB, mesmo com os incentivos federais e
estaduais, o déficit entre receitas e despesas chega a 41% nos procedimentos de média
complexidade, 42% no atendimento ambulatorial e 10% na alta complexidade. As Santas
Casas e demais hospitais filantrópicos estão atuando no Brasil desde 1543 e com um papel
fundamental no atendimento da sociedade pelo SUS. Hoje os hospitais são responsáveis
por mais de 51% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde, representando quase 37%
do total dos leitos do Brasil. Ao todo são 175 mil leitos ativos disponíveis ao usuário do
SUS, que empregam mais de 480 mil profissionais, que realizaram mais de 185 milhões de
atendimentos ambulatoriais em pacientes da rede pública nos últimos anos, sendo grande
parte deles procedimentos complexos e escassos em muitas cidades, devido aos
procedimentos serem de alta complexidade e chegam a ser 70% da demanda dos
atendimentos.
O FONIF é favorável ao Projeto de Lei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL-3191/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Ementa: Dispõe sobre o Programa Nacional de Apoio às Santas Casas de Misericórdia e
Hospitais Filantrópicos (PNASH), com a finalidade de captar e canalizar recursos para o
financiamento de projetos na área de saúde".
Situação/Status: Em 15/10/2015, foi determinado pela Mesa Diretora o apensamento da
proposição ao PL 585/2015 (Publicação Inicial em avulso e no DCD de 17/10/15 PÁG 42 COL
01); em 19/10/2015, recepcionado pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); em
Sessão Plenária de 02/12/2015, se deu apresentação do Requerimento de Desapensação n.
3674/2015, pela Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que: "Requer a
desapensação do Projeto de Lei nº 3.612/15 dos Projetos de Lei nºs 3.191/15, 1031/15 e
585/15”
Forma de Apreciação: Sujeita a apreciação do plenário
Regime de Tramitação: ordinária
Autor: Eduardo Bolsonaro - PSC/SP
Despacho atual / Data: Apensação ao PL 1031/2015 a este. Em virtude desta apensação
determino que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se manifeste também
quanto ao mérito da matéria e a sua apreciação passe a ser de competência do Plenário. As
comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa
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3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
A drástica situação em que se encontra a saúde pública no Brasil, principalmente em
decorrência da má gestão das dotações orçamentárias disponíveis, exige a adoção de
propostas alternativas, que garantam melhor administração dos recursos direcionados à
área de saúde, o que recai, via de regra, na destinação de grande confiança às Confrarias,
Irmandades, Santas Casas, Fundações de Misericórdia, Entidades Beneficentes e
Filantrópicas, além de Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, que se vinculam ao Sistema Único de Saúde e atuam paralelamente às unidades
públicas de atendimento médico-assistencial.
Conforme dados da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas (CMB), o setor filantrópico na área de saúde, para a consecução dos seus
objetivos institucionais, é responsável por 450.000 empregos diretos e 140.000 médicos
autônomos.
Quanto aos atendimentos ambulatoriais, produz cerca de 9.500.000 atendimentos
ambulatoriais por mês a pacientes do SUS; 900.000 consultas e procedimentos
ambulatoriais por mês; e 250.000 exames complementares de diagnósticos por mês.
Conclui-se, portanto, que os hospitais filantrópicos representam ao longo de nossa história
papel preponderante na assistência à saúde das populações menos favorecidas e, dessa
forma, a proposta ora apresentada busca incentivar, por meio da criação do Programa
Nacional de Apoio às Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos (PNASH), as
doações e patrocínios por parte de pessoas físicas e jurídicas, que poderão ser deduzidas
do imposto de renda, na forma apresentada.
Por essas razões, o FONIF é favorável ao Projeto de Lei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL-3612/2015
Data de Apresentação: 11/11/2015
Ementa: Regulamenta a criação de Fundos Patrimoniais para apoiar preferencialmente
instituições privadas sem fins lucrativos nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Altera as Leis nº 9.250, de 1995 e 9.532, de 1997
Situação/Status: Em 23/11/2015, a Mesa Diretora determinou o apensamento da matéria
ao PL 1031/2015; em 24/11/2015, foi a questão recebida pela Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF); em 02/12/2015, em Sessão Plenária, se deu apresentação do
Requerimento de Desapensação n. 3674/2015, pela Deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende (DEM-TO), que: "Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 3.612/15 dos
Projetos de Lei nºs 3.191/15, 1031/15 e 585/15; em 07/01/2016, a Mesa Diretora
determinou o indeferimento do pleito: "Indefiro o Requerimento n. 3.674/2015, nos termos
do art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, porque o Projeto de Lei n.
3.612/2015 e os demais integrantes do bloco encabeçado pelo Projeto de Lei n. 585/2015
tratam de matérias correlatas. Publique-se. Oficie-se."
Forma de Apreciação: Sujeita a apreciação do plenário
Regime de Tramitação: ordinária
Autor: Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
Despacho atual / Data: Apense-se ao PL 585/2015. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa
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3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
Ao contrário do que ocorre nas economias avançadas, o Brasil não ainda não dispõe de
legislação para regulamentar e estimular não só a criação de Fundos Patrimoniais
(Endowment Funds), como também a doação incentivada de pessoas físicas e jurídicas a
tais Fundos mantidos por entidades, sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de
educação, saúde e assistência social, ou por universidades e institutos de pesquisa e
Inovação.
Como se sabe, já tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal proposições
que autorizam principalmente as instituições federais de ensino superior a criar fundos
patrimoniais para administrar recursos de doações privadas - Pessoas Física e Jurídica - e
outras fontes, no financiamento da pesquisa, inovação e extensão universitária.
O projeto de lei fortalece iniciativas de cidadãos, instituições e do próprio governo, todos
preocupados com nossa população mais jovem ou carente de serviços nas áreas de
educação, saúde e assistência social.
Desse modo, considera-se uma medida importante e inadiável regular e, ao mesmo
tempo, estimular a criação de fundos patrimoniais em apoio às atividades de grande
alcance social para nossa população em todo o País, beneficiando não só o terceiro setor,
como o próprio governo, que contará com parceiros importantes e mais estruturados para
a promoção do desenvolvimento mais equilibrado do Brasil.
Por essas razões, o FONIF é favorável ao Projeto de Lei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PL-4643/2012
Data de Apresentação: 31/10/2012
Ementa: Autoriza a criação de Fundo Patrimonial (endowment fund) nas instituições
federais de ensino superior. Altera a Lei nº 9.250, de 1995 e a Lei nº 9.249, de 1995.
Situação/Status: Após decisão de 12/12/2012, determinando a remessa da matéria às
Comissões de Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD), para deliberações e apreciação
conclusiva, foi a questão debatida no âmbito da Comissão de Educação, que, em sessão de
03/12/2013, aprovou o Parecer do Relator, Dep. Leopoldo Meyer, com emendas, através de
Reunião Deliberativa Extraordinária ocorrida em 11/12/2013; após, no cerne da Comissão
de Finanças e Tributação, em 11/08/2015, foi ofertado Parecer do Relator, Dep. Paulo
Teixeira, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e das Emendas nºs 1/2013 e
2/2013 da Comissão de Educação (CE); na forma do Substitutivo; e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e da Emenda nº 1/2013 da CE, com Substitutivo, e pela rejeição da
Emenda nº 2/2013 da CE; em 25/08/2015, foi certificado o decurso de prazo para
apresentação de emendas ao Relatório; em 04/11/2015, foi a questão retirada de pauta,
por 15 (quinze) dias, atendendo a pedido da Autora do PL
Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões
Regime de Tramitação: ordinária
Autor: Bruna Furlan - PSDB/SP
Despacho atual / Data: Apense-se ao PL 1031/2015. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa
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3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
O presente projeto de lei autoriza a criação de fundos patrimoniais (endowment funds)
pelas instituições federais de ensino superior, concedendo inclusive benefícios fiscais
para as pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em fazer doações aos referidos
fundos.
Como vimos no art. 1º da proposição a criação de um Fundo Patrimonial (endowment
fund) em cada instituição federal de ensino superior, tem o propósito de fomentar a
pesquisa no âmbito destas instituições em todo o País.
Como se trata de criação de fundo para entidades públicas, o FONIF entende que o
projeto deveria ser expandido ao setor privado.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: 69/2015
Data de Apresentação:
Ementa: Dispõe sobre a contratação de APAES e PESTALOZZIS, entidades sem fins
lucrativos, como prestadoras de serviços do Poder Público, com especialização em
educação especial e dá outras providências.
Situação/Status: Em 10/11/2015, matéria foi distribuída ao Relator Sen. Paulo Paim, no
âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (matéria se encontra no Gabinete
do Relator)
Autor: Senador Romário
Despacho atual / Data: 10/12/2015. Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
A proposta foi inspirada na negociação realizada pelo Governo do Estado do Espírito
Santo, através de sua Secretaria de Educação, em que se firmou um acordo entre
APAES e PESTALOZZIS locais com o Governo a fim de se criar um documento norteador
de uma relação de prestação de serviço por contrato. A atual forma de parceria, entre
essas entidades sem fins lucrativos com os governos, é através de convênios e repasse
do FUNDEB, que são problemáticas e tem gerado situações de abandono em várias
APAES no Brasil todo. Por não ser algo unificado, esses acordos variam de Estado para
Estado e Município para Município, por isso existem APAES funcionando em condições
plenas e outras em condições lamentáveis. A ideia é unificar a qualidade do serviço
prestado, inclusive prestando o devido auxílio para que elas tenham autonomia e
sustentabilidade financeira. Mesmo sem o devido suporte do governo, essas entidades
conseguiram sobreviver por todos esses anos, driblando todas as dificuldades, e ainda
se tornaram referência na educação especial no país. O terceiro setor, segundo o autor
do projeto, merece a atenção do poder público, pois está suprindo uma falha no seu
próprio sistema, ao gerar serviços de caráter público, a fim de ocupar as lacunas
deixadas pelos governos estaduais. Desta forma, deverão existir políticas públicas
colaborativas entre os setores do executivo que poderão aproveitar essa força de
trabalho especializado, fornecendo o suporte necessário para sua manutenção e
excelência, ao invés de se iniciar do zero um serviço que irá demorar anos para ser
idealizado, sem saber de fato se irá sair do papel.
S.m.j., as Entidades jamais poderiam ser consideradas prestadoras de serviço do
Estado, mas sim ao Estado, como parceiras deste, na medida em que já fazem serviços
que passaram a ser obrigação estatal desde antes da constituição, de modo que o
FONIF apoia o projeto de Lei, desde que com esta modificação.
Por fim, ressaltamos que a Lei 13.019/2014 já trata da matéria, de modo que o
presente projeto perderá o seu objeto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de análise de projetos legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: PLS 216/2015
Data de Apresentação: 14/04/2015
Ementa: Inclui o § 4º no artigo 312 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), e altera o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para tipificar
o crime de apropriação ou desvio do Programa Bolsa Família e de recursos destinados
ao custeio de alimentação ou de ações de educação alimentar ou nutricional em
escolas públicas ou entidades filantrópicas ou comunitárias, bem como incluí-lo no rol
dos crimes hediondos.
Altera o Código Penal, para dispor como peculato a apropriação ou desvio de recursos
destinados ao Programa Bolsa Família e à merenda escolar e altera a Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990, para considerar essa prática um crime hediondo.
Situação/Status: Em 02/09/2015, a matéria foi designada, no âmbito da Comissão de
Constituição de Justiça e Cidadania, ao Relator Sen. Antonio Anastasia; matéria
encontra-se PRONTA PARA PAUTA NA COMISSÃO, após recebimento do Relatório, em
06/10/2015
Regime de Tramitação: Ordinária
Autor: Roberto Rocha – PSB/MA

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216, DE 2015
Inclui o § 4º no artigo 312 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), e altera o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para tipificar o
crime de apropriação ou desvio do Programa Bolsa Família e de recursos destinados ao
custeio de alimentação ou de ações de educação alimentar ou nutricional em escolas
públicas ou entidades filantrópicas ou comunitárias, bem como incluí-lo no rol dos
crimes hediondos. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 312 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passa a viger acrescido do seguinte § 4º:
“Art.312.............................................................................................................................
.....................
Apropriação ou desvio de recursos destinados ao Programa Bolsa Família e à merenda
escolar
§ 4º – Se a apropriação ou o desvio for do Programa Bolsa Família ou de recursos
destinados ao custeio de alimentação ou de ações de educação alimentar ou
nutricional em escolas públicas ou entidades filantrópicas ou comunitárias:
Pena – reclusão, de quatro a quatorze anos, e multa.” (NR)
Art. 2º O artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a viger
acrescido do seguinte inciso IX:
“Art.
1º
...........................................................................................................................................
..
IX – apropriação ou desvio de recursos destinados ao Programa Bolsa Família ou à
merenda escolar (art. 312, § 4º).” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
TEXTO CONSOLIDADO
CÓDIGO PENAL
TÍTULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES PRATICADOS
POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.
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Peculato culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
Apropriação ou desvio de recursos destinados ao Programa Bolsa Família e à
merenda escolar
§ 4º – Se a apropriação ou o desvio for do Programa Bolsa Família ou de recursos
destinados ao custeio de alimentação ou de ações de educação alimentar ou
nutricional em escolas públicas ou entidades filantrópicas ou comunitárias:
Pena – reclusão, de quatro a quatorze anos, e multa.” (NR)
LEI DE CRIMES HEDIONDOS
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art.
121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (Redação dada pela Lei nº 13.142, de
2015)
I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema
prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo
até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)
II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o);
(Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 1994)
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo,
2o e 3o);
(Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de
2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 1994)
VII-A – (VETADO)
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a
redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).
(Inciso incluído pela Lei
nº 9.695, de 1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e
2º). (Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014)
IX – apropriação ou desvio de recursos destinados ao Programa Bolsa Família
ou à merenda escolar (art. 312, § 4º).” (NR)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto
nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
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Justifica-se a alta prioridade, principalmente, matéria frente à elevada crise ética e
moral que assola o país, sendo que o dispositivo vai ao encontro dos anseios da
sociedade.
Há que se tomar cuidado, apenas, para que os dirigentes ou colaboradores das
instituições filantrópicas não se tornem reféns de ações ou vontades políticas escusas,
com intimidações fundadas no dispositivo legal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: 16/2015
Data de Apresentação:
Ementa: Dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais vinculados
ao financiamento de instituições públicas de ensino superior
Situação/Status: Em 22/09/2015, após aprovação de Parecer no âmbito da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, foi a matéria encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos, onde, em 14/10/2015, foi designada ao Relator Sen. Douglas Cintra; em
01/03/2016, a matéria foi considerada PRONTA PATA PAUTA NA COMISSÃO; no
entanto, em 10/05/2016, a matéria foi REDISTRIBUÍDA, em virtude do retorno do
Senador Titular do Mandato, Armando Monteiro, ao Senado (aguarda-se designação de
relatoria)
Autor: Senadora Ana Amélia
Despacho atual / Data: Devolvido pelo relator, senador Douglas Cintra, com relatório
pela aprovação do projeto e das Emendas n. 1 a 6-CE (fls. 36-37)

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável
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4. Justificativa do FONIF
Dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais, vinculados ao
financiamento de instituições públicas de ensino superior, para receber e administrar
doações de pessoas físicas e jurídicas. Trata-se de matéria, s.m.j., relacionada ao ensino
público, e não provado, portanto, não é pauta do FONIF.
Há muito se discutem os problemas de financiamento das instituições públicas de ensino
superior no Brasil. Mantidas pelo Estado, tanto na esfera federal quanto estadual ou, o
que é mais raro, municipal, essas instituições têm pouca tradição na captação de
recursos privados e vêm enfrentando enormes restrições orçamentárias para o
desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa de excelência.
O cenário é distinto em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das
universidades de alto nível não depende exclusivamente de verbas públicas, mas recebe
doações expressivas de ex-alunos, fundações e organizações comprometidas com a
responsabilidade social corporativa. Essas doações são geridas por meio de fundos
patrimoniais vinculados, conhecidos como endowment funds, que não se confundem
com o orçamento ordinário da instituição de ensino e geram rendimentos por meio de
aplicações financeiras. A lógica que rege esses fundos é a da preservação de seu
patrimônio, investido para gerar receitas previsíveis e periódicas para a instituição
beneficiária.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: 142/2014
Data de Apresentação: 24/4/2014
Ementa: Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir o desconto de
doações ou contribuições para organizações sociais sem fins lucrativos, desde que
autorizadas pelo empregado, e dá outras providências.
Situação/Status: Em 24/08/2015, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, foi
anexado, à fl. 20, o OF. SF/1096/2015, da Presidência do Senado Federal, que solicita,
nos termos do art. 266 do RISF, o envio da matéria à Secretaria-Geral da Mesa para dar
prosseguimento à tramitação de requerimento, de autoria do Senador Davi Alcolumbre,
que requereu seja o projeto encaminhado ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania; em 17/09/2015, em Sessão Plenária, deliberou-se o seguinte: “Aprovado o
Requerimento nº 973, de 2015. A matéria retorna ao exame da CAE, seguindo
posteriormente às CCJ e CAS, cabendo à última a decisão terminativa.”; matéria se
encontra no Gabinete do Senador Romero Jucá, Relator no âmbito da CAE, para
prosseguimento
Autor: Senador Antonio Carlos Valadares
Despacho atual / Data: Devolvido pelo relator, Senador Romero Jucá, com relatório
favorável ao projeto (fls. 17-19)

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa
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3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
O FONIF é favorável ao PLS 142/2014, na medida em que referida lei instituirá nova
fonte de renda às organizações sociais sem fins lucrativos.
Entendemos que a prioridade ao tema e tramitação é média, na medida em que a
legislação vigente não veda a prática de doações ou contribuições de pessoas físicas.
Por outro lado, a norma a ser introduzida no ordenamento jurídico estimulará o
comportamento solidário dos cidadãos, razão pela qual o FONIF é favorável ao PLS
142/2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: Projeto de Lei do Senado nº 304 de 2010
Data de Apresentação: 02/12/2010
Ementa: Altera as Leis nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), regula a atuação de
entidades beneficentes de assistência social no ensino superior e altera a Lei nº 10.891,
de 9 de julho de 2004 -, para estabelecer, no âmbito desses programas, atendimento
prioritário a estudantes afastados do convívio familiar, nas situações que especifica.
Situação/Status: Em 28/06/2013, foi promovida a leitura do Parecer nº 592, 2013-CDH,
Relator “ad hoc” Senador Paulo Davim, favorável, assim como a leitura do Parecer nº
593, 2013-CE, Relatora Senadora Angela Portela, favorável, na forma da Emenda nº 1-CE
(substitutiva); no mesmo ato, foi anunciado o recebimento do Ofício nº 82/2013-CE, do
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação da
matéria, em caráter terminativo, nos termos da Emenda nº 1-CE (substitutiva), com
abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário. (Art. 91, §§ 3º a 5º,
RISF), com encaminhamento da matéria à SSCLSF (SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO); em 05/07/2013, foram juntados quadro comparativo e texto final revisado,
com encaminhamento do Plenário com informação de encerramento de prazo (em
08/07/2013); desta feita, em 08/07/2013, a Presidência do Senado informou o decurso
de prazo de interposição de recursos, com a aprovação terminativa da matéria; em
12/07/2013, Anexado o Ofício SF nº 1.614, de 11/07/2013, ao Senhor PrimeiroSecretário da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do projeto para revisão,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal. (fls. 39 a 40).
Autor: Senador Marcelo Crivella
Despacho atual / Data: Anexado o ofício SF 1614, de 11/7/2013, ao Senhor PrimeiroSecretário da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do projeto para revisão,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal (fls. 39 a 40)
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2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema

2.2. Em relação à tramitação

 Alta
 Média
 Baixa

 Alta
 Média
 Baixa

3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
O projeto não modifica a essência dos programas, PROUNI e FIES. Para as
Instituições de Ensino Superior o único impacto é o aumento da “burocracia” e
validação dos documentos dos estudantes, o que pode gerar mais chamadas
para preenchimento das vagas.
Por essa razão, o FONIF entende que a prioridade quanto à matéria é baixa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulário de Análise de Projetos Legislativos

1. Identificação do Projeto
Projeto: Projeto de Lei do Senado nº 324 de 2011
Data de Apresentação: 09/06/2011
Ementa: Modifica a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que criou o Programa
Universidade para Todos – PROUNI, com a finalidade de permitir que estudantes
estrangeiros sejam beneficiados pelo programa.
Situação/Status: Em 23/12/2014, aguardava-se a designação de Relatoria no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em 26/10/2015, foi encaminhado à
Secretaria-Geral da Mesa para atendimento de solicitação constante do OF. SF/1554/2015,
da Presidência do Senado Federal, referente a requerimento do autor para retirada
definitiva da matéria (fls. 30 e 31), com encaminhamento da matéria à SCLSF (SUBSEC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO); em 04/11/2015, encaminhado à publicação o
Requerimento nº 1251, de 2015, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que requer a
retirada da presente matéria; fora DEFERIDO o requerimento, com encaminhamento da
matéria ao arquivo; matéria arquivada em 09/11/2015.
Autor: Senador Marcelo Crivella
Despacho atual / Data: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender à solicitação
constante do Of. SF/1554/2015, da Presidência do Senado Federal, referente a
requerimento do autor para retirada definitiva da matéria (fls. 30 e 31). À SCLSF.

2. Prioridade do Projeto para o FONIF
2.1. Em relação ao tema
 Alta
 Média
 Baixa

2.2. Em relação à tramitação
 Alta
 Média
 Baixa
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3. Posicionamento do FONIF sobre o projeto
 Favorável
 Parcialmente favorável
 Desfavorável

4. Justificativa do FONIF
O número de imigrantes, no Brasil, tem crescido nos últimos anos por razões diversas no
país de origem, mas a que mais se destaca é a questão econômica, além dos conflitos
armados. Segundo o site “MyFunCity” estima-se que em São Paulo haja mais de 300 mil
imigrantes e que conforme o Registro Nacional de Estrangeiros de 2014, mais de 1,7
milhão de imigrantes no país sob o Estatuto do Estrangeiro. O site MyFunCity ainda cita
que quem anda pelas ruas da cidade de São Paulo, reconhece africanos no centro da
cidade, haitianos na zona sul ou latinos pelos bairros da zona leste.
As Instituições de Ensino Superior têm encontrado dificuldade em preencher as vagas de
bolsas de estudos ofertadas por meio do PROUNI em virtude dos critérios estabelecidos
pelo programa, onde um deles é que a bolsa só pode ser concedida a brasileiros
carentes. Quanto mais se amplia o público alvo do programa mais são as possibilidades
de preenchimento das vagas pelas IES que dependem do aluno que tem o perfil que se
enquadra no programa. Para as IES, principalmente as filantrópicas, é mais uma
oportunidade de preencher as vagas bolsas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capítulo 2 – ATUAÇÃO JURÍDICA
O FONIF acredita e apoia toda e qualquer medida judicial interposta para
defender os direitos assegurados às Instituições Filantrópicas.
Em especial, o FONIF expressa o seu incondicional apoio a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIn 2028-5 ainda em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal - STF, medida interposta para que se reconheça, em
caráter definitivo, a imunidade do § 7º do Art. 195 da Constituição Federal
em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Da mesma forma, o FONIF também ressalta a importância de se socorrer
ao judiciário para reafirmar e até mesmo estender os direitos das
instituições filantrópicas, assegurando que estas permaneçam
desenvolvendo seus relevantes serviços nas áreas de educação, saúde e
assistência social, em nível nacional e para todos os cidadãos brasileiros
necessitados.

C
A
P
Í
T
U
L
O

2

48

Supremo Tribunal Federal - STF

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn nº 2028
Relator: Ministro Joaquim Barbosa
Requerente: Confederação Nacional da Saúde , Hospitais,
Estabelecimentos e Serviços
Requerido: Presidente da República e Congresso Nacional

S
T

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 001 º, na parte em que
alterou a redação do artigo 55, III, da Lei 8212 /91 e acrescentou-lhe os §§
003 º, 004 º e 005 º, e dos artigos 004 º, 005 º e 007 º, todos da Lei 9732,
de 11 de dezembro de 1998.
Preliminar de mérito que se ultrapassa porque o conceito mais lato de
assistência social - e que é admitido pela Constituição - é o que parece
deva ser adotado para a caracterização da assistência prestada por
entidades beneficentes, tendo em vista o cunho nitidamente social da
Carta Magna.
De há muito se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que só é
exigível lei complementar quando a Constituição expressamente a ela faz
alusão com referência a determinada matéria, o que implica dizer que
quando a Carta Magna alude genericamente a “lei” para estabelecer
princípio de reserva legal, essa expressão compreende tanto a legislação
ordinária, nas suas diferentes modalidades, quanto a legislação
complementar.
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F

No caso, o artigo 195, § 007 º, da Carta Magna, com relação a matéria
específica (as exigências a que devem atender as entidades beneficentes
de assistência social para gozarem da imunidade aí prevista), determina
apenas que essas exigências sejam estabelecidas em lei. Portanto, em face
da referida jurisprudência desta Corte, em lei ordinária.
É certo, porém, que há forte corrente doutrinária que entende que, sendo
a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, embora o
§ 7º do artigo 195 só se refira a “lei” sem qualificá-la como complementar
e o mesmo ocorre quanto ao artigo 150, VI, "c", da Carta Magna, essa
expressão, ao invés de ser entendida como exceção ao princípio geral que
se encontra no artigo 146, II ("Cabe à lei complementar: .... II - regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar"), deve ser interpretada
em conjugação com esse princípio para se exigir lei complementar para o
estabelecimento dos requisitos a serem observados pelas entidades.
A essa fundamentação jurídica, em si mesma, não se pode negar
relevância, embora, no caso, se acolhida, e, em conseqüência, suspensa
provisoriamente a eficácia dos dispositivos impugnados, voltará a
vigorar a redação originária do artigo 55 da Lei 8212 /91, que, também por
ser lei ordinária , não poderia regular essa limitação constitucional
ao poder de tributar, e que , apesar disso , não foi atacada,
subsidiariamente, como inconstitucional nesta ação direta , o que levaria
ao não-conhecimento desta para se possibilitar que outra pudesse ser
proposta sem essa deficiência.
Em se tratando, porém, de pedido de liminar, e sendo igualmente
relevante a tese contrária - a de que, no que diz respeito aos requisitos a
serem observados por entidades para que possam gozar da imunidade, os
dispositivos específicos, ao exigirem apenas lei, constituem exceção ao
princípio geral, não me parece que a primeira, no tocante à relevância, se
sobreponha à segunda, de tal modo que permita a concessão da liminar
que não poderia dar-se por não ter sido atacado também o artigo 55 da
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Lei 8.212 /91 que voltaria a vigorar integralmente em sua redação
originária,

deficiência essa da inicial que levaria, de pronto, ao não-conhecimento da
presente ação direta.
Entende-se que, em casos como o presente, em que há, pelo menos num
primeiro exame, equivalência de relevâncias, e em que não se alega
contra os dispositivos impugnados apenas inconstitucionalidade formal,
mas também inconstitucionalidade material, se deva, nessa fase da
tramitação da ação, trancá-la com o seu não-conhecimento, questão cujo
exame será remetido para o momento do julgamento final do feito.
Embora relevante a tese de que, não obstante o § 7º do artigo 195 só se
refira a "lei", sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de
tributar, é de se exigir lei complementar para o estabelecimento dos
requisitos a serem observados pelas entidades em causa, no caso, porém,
dada a relevância das duas teses opostas, e sendo certo que, se concedida
a liminar, revigorar-se-ia legislação ordinária anterior que não foi atacada,
não deve ser concedida a liminar pleiteada.
É relevante o fundamento da inconstitucionalidade material sustentada
nos autos (o de que os dispositivos ora impugnados - o que não poderia
ser feito sequer por lei complementar - estabeleceram requisitos que
desvirtuam o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de
assistência social, bem como limitaram a própria extensão da imunidade).
Existência, também, do "periculum in mora".
Referendou-se o despacho que concedeu a liminar para suspender a
eficácia dos dispositivos impugnados nesta ação direta.
Decisão Plenária da Liminar: O Tribunal, por unanimidade, referendou a
concessão da medida liminar para suspender, até a decisão final da ação
direta, a eficácia do art. 001 º, na parte em que alterou a redação do art.
55, inciso III, da Lei nº 8212, de 24/07/1991, e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º
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e 5º, bem como dos arts. 4º, 5º e 7º, da Lei nº 9732, de 11/12/1998.
Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso
de Mello.
Plenário, 11.11.1999.
Acórdão, DJ 16.06.2000.
Julgamento: O Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), julgou
parcialmente procedente a ação direta, no que foi acompanhado pelos
Ministros Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Marco Aurélio, sendo que o
Ministro Teori Zavascki pediu vista dos autos. Impedido o Ministro Gilmar
Mendes. Ausente o Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III
Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de
Língua Portuguesa, em Angola. Falaram, pela requerente Confederação
Nacional de Saúde - Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o Dr. Ives
Gandra da Silva Martins, e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace
Maria Fernandes Mendonça, Secretária Geral de Contencioso.
Plenário, 04.06.2014.
Data do julgamento final: Pendente (adiada sine die)
Votos (provimento parcial da ação): 4 (quatro)
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Capítulo 3 – ATUAÇÃO NOS MINISTÉRIOS
O FONIF desenvolve intensa atuação nos Ministérios em defesa dos
interesses das Instituições Filantrópicas.
Atuando de forma ética, responsável e dedicada, o FONIF apresenta seus
posicionamentos aos Ministérios, para propor regulamentações às leis
vigentes e debater melhorias ao ordenamento jurídico que possam
contribuir com o regular desenvolvimento do setor.
O FONIF acredita que, através do debate público, poderá melhor expor as
realidades do setor, a fim de contribuir com os entes públicos para a
adequada normatização do setor.
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Ministério da Educação - MEC

O FONIF é composto por instituições centenárias, contribuindo
significativamente com a oferta de ensino no país, de modo que, em
parceria com este Egrégio Ministério, deseja elevar os índices de formação
e qualidade educacional do país.
Para tanto, reputa como fundamental o estreitamento do diálogo em
busca da regulamentação da legislação vigente, razão pela qual faz uso da
presente para expor suas contribuições.
M

Da regulamentação do Art. 13, § 2º, da Lei 12.868/2013

E

O FONIF entende que os textos dos Artigos 13, §2o; 13-A e 13-B, §2º, da
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, carecem de regulamentação,
já que não são suficientemente claros quanto aos critérios de conversão,
em “quantidade” de bolsas de estudo, dos valores despendidos em
benefícios complementares.

C

Sabemos que a Lei 12.101/2009 inicialmente estabeleceu como principal
critério à obtenção do Certificado de isenção CEBAS a aplicação de ao
menos 20% (vinte por cento) da receita efetivamente auferida em bolsas
de estudo, facultando ainda a substituição de 25% (vinte e cinco por
cento) deste montante em benefícios complementares.
Ocorre que, com as alterações promovidas pela Lei 12.868/2013, o critério
de concessão das bolsas de estudo foi modificado, de modo a estabelecer
a necessidade de as entidades educacionais oferecerem 1 (uma) bolsa de
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes, não havendo que se
falar em aplicação de percentual da receita em bolsas.
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Todavia, a legislação em vigor dispõe sobre a possibilidade de substituir
25% (vinte e cinco por cento) da “quantidade” de bolsas de estudo em
benefícios complementares, sem, contudo, estabelecer, com exatidão, se
o valor empregado em benefícios complementares corresponderia ao
valor e mercado de cada bolsa oferecida.
Considerando que a redação dos Artigos 13, §2o; 13-A e 13-B, §2º, da Lei
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868, de 15 de
outubro de 2013, estabelecem expressamente a possibilidade de
regulamentação da matéria, o FONIF entende competir ao Ministério da
Educação tal atribuição, manifestando através da presente o desejo de
contribuir com essa regulamentação.
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Ministério da Saúde

O FONIF entende, como visão institucional, que deve atuar em defesa dos
interesses das entidades beneficentes de assistência social, de educação e
de saúde, promovendo sinergia e fortalecimento do setor, visando plena
garantia dos direitos constitucionais.
A maioria das mantenedoras reunidas pelo FONIF é centenária e
contribuem significativamente com a história da oferta de serviços
voltados à saúde, atuando antes mesmo da Instituição dos Ministérios, de
modo que, em parceria com a administração pública deseja elevar os
índices de atendimentos e oferta de serviços no país.
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Certos da convergência e da continuidade dessa bem-sucedida parceria, o
FONIF manifesta expressamente o seu desejo de estreitar o diálogo com o
Ministério, para apoiar a elaboração de políticas públicas e participar dos
processos de consulta à sociedade dos temas pertinentes às instituições
filantrópicas.

S

Dessa forma, como representantes do setor filantrópico, o FONIF
manifesta o interesse em participar de eventuais Comissões, Conselhos,
Câmaras e Grupos de Trabalho voltados a legislação que trata da área da
saúde.

E
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Ministério do Desenvolvimento Social

As entidades que atuam na área da Assistência Social, ou mesmo que
atuam em mais de uma área, estão abertas ao diálogo e pretendem
construir convergências na execução da política.
Assim, de forma articulada e contando com o permanente apoio externo
de parceiros, com a intencionalidade de respaldo de um coletivo com
maior capilaridade e territorialidade, com pressão popular visando o
fortalecimento e implementação da política, as entidades não querem se
ver a margem da construção desta e pretendem ver reconhecido todo o
ganho e construção efetuado por todos estes anos.
As pautas e prioridades, validadas pelo coletivo que a representa, poderão
ser alteradas conforme a oportunidade e necessidade, mas sem perder de
vista a perspectiva estratégica para o segmento e o fortalecimento da
política parceira.
Campos de atuação e perspectivas:
Fortalecimento de Apoio ao Movimento Nacional das Entidades de
Assistência Social – potencialização e ampliação, a partir da articulação
efetiva e eficaz do Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social,
com reconhecimento do movimento nas instâncias de Controle Social da
Assistência Social, ocupando os espaços devidos e legítimos, com
presença, participação, meios de comunicação afins, eventos na área e
atividades do CNAS.
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Pauta Prioritária – a partir do cenário que se descortina, identificamos e
apresentamos como pauta prioritária, o Sistema de Cadastro Nacional de
Entidades de Assistência Social, com foco no acompanhamento dos
relatórios apresentados na Comissão de Normas do CNAS, pela Secretaria
Nacional de Assistência Social – SNAS, por meio do Departamento da Rede
Socioassistencial Privada do SUAS – DRSP/MDS, na perspectiva de
superação dos desafios, aprimoramento e do pleno reconhecimento e
cadastro das entidades que atuam no campo da Assistência Social.
Pauta Estratégica:
 Socioaprendizagem (Promoção da Integração ao Mundo do
Trabalho) – o conjunto das entidades que atuam neste campo,
sentem a urgência quanto à normatização, inclusão técnica,
administrativa, orientações técnicas, elaboração e disseminação de
documentos afins, bem como das interfaces dos Serviços
relacionados à Inclusão no Mundo do Trabalho, previsto na
Resolução CNAS no. 33/2011.
 Estimulo e articulação com as demais políticas públicas implicadas
na integração ao mundo do trabalho.
 Fortalecimento e mobilização para construção de estratégias
coletivas acerca da garantia dos requisitos básicos nas ações de
promoção da integração do mundo do trabalho.
 Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos – percebemos a
necessidade de orientações técnicas, no que se refere aos aspectos
técnicos, administrativos, financeiros e políticos para o campo do
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, com construção e
disponibilização de instrumentos qualitativos e quantitativos.
 Além da criação de instrumentos norteadores qualitativos e
quantitativos que é bem importante, também valorizar e promover
debates para trocas de experiências bem-sucedidas no campo do
assessoramento, defesa e garantia de Direitos com proposito de
consolidação de modelos a serem replicados.
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 Conforme já deliberado pelo CNAS, discussão referente ao
esclarecimento e reconhecimento das entidades com atuação
estatutária em mais de uma área (Mistas), considerando o valor e o
compromisso histórico dessas entidades com a Política de
Assistência Social, e consequentemente a revisão do texto do Artigo
14 da Resolução CNAS 14/2014. Com entendimento de termos as
Entidades exclusivas de Assistência Social, Entidades com atuação
histórica na Assistência Social e as Entidades que também
contribuem com essa Política, de forma pontual. E essa revisão é
basilar para a relação entre Estado e sociedade civil, mais
especificamente com as entidades de base religiosa, embora com
face civil e que realizam serviços, programas e projetos de forma
planejadas, continuada e permanente.
 Reconhecimento dos trabalhadores da Rede Privada vinculados às
Entidades no Censo SUAS, assim como a importância da atuação das
entidades como parceiras para o fortalecimento do SUAS e da
PNAS, bem como contemplar também as ofertas privadas, tendo
em vista que integram a rede socioassistencial e não raras vezes são
as ofertas sustentadoras dessa política pública em âmbito
municipal. Considerando ainda, que o Censo SUAS é fundamental
como fonte de pesquisa e planejamento da Política Pública de
Assistência Social, apontando assim as responsabilidades das
ofertas da rede privada e o volume dessas ofertas, tendo em vista
que o orçamento público não contempla o previsto na LOAS no
quesito garantia de cobertura integral de financiamento com
recursos públicos. Com um diagnóstico fidedigno conforme prevê o
SUAS, ou seja, com as ofertas públicas e privadas.
 Controle Social no que se refere à implementação da Política
Nacional da População em Situação de Rua com debates e
encaminhamentos relacionados à intersetorialidade das políticas
públicas com potencialização do atendimento aos usuários e seus
núcleos familiares em situações de drogadição.
 Garantia de espaço de participação do Movimento Nacional de
Entidades, na Conferência de Assistência Social de 2018, com igual
reconhecimento dos demais fóruns da Sociedade Civil tais como dos
Usuários e Trabalhadores.
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Por fim, acreditamos que a atuação em conjunto e os itinerários a serem
percorridos nos unirão e contribuirão de forma efetiva para o
fortalecimento das entidades e da Política Nacional de Assistência Social.
Avante na defesa da democracia e de participação nas instâncias de
Controle Social.
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