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Prezados(as),
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Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!

6

Nós, da Helder Nascimento Advogados,
destacamos algumas notícias, de relevância
no mundo jurídico, relativas às seguintes
áreas: Geral, Educação, Saúde, LGPD,
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Assistência Social e Edital.
Bom proveito!

Helder Nascimento Advogados

G e r a l

newsletter ano 3 n.º 2

Geral

3

Helder Nascimento Advogados
newsletter ano 3 n.º 2

GERAL

Doação para fundos de Conselhos
Municipais e Estaduais do Idoso
por meio do Imposto de Renda.
A Lei n.º 13.797, de 03 de janeiro de 2020,

na declaração e sujeita ao limite de 6% (seis

alterou a Lei n.º 12.213, de 20 de janeiro de

por cento) do Imposto de Renda devido

2020, e passou a permitir, a partir do exer-

apurado na declaração.

cício de 2020, ano-calendário de 2019, que
a pessoa física opte pela doação aos fundos

No entanto, é importante estar atento ao

controlados pelos Conselhos Municipais,

fato de que a dedução não se aplica à pessoa

Estaduais e Nacional do Idoso de que tra-

física que: utilizar o desconto simplificado, apre-

ta o inciso I do caput do art. 12 da Lei n.º

sentar a declaração em formulário ou entregar

9.250, de 26 de dezembro de 1995, direta-

a declaração fora do prazo. Ainda, a dedução

mente em sua Declaração de Ajuste Anual

será aplicada somente a doações em espé-

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

cie e não exclui ou reduz outros benefícios
ou deduções em vigor.

Essa doação poderá ser deduzida até o
percentual de 3% (três por cento) aplicado
sobre o Imposto de Renda devido apurado

Em todo caso, é importante consultar um
profissional contábil.
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Entrada em vigor da Nova Lei
de Falências.
A avaliação da deficiência, quando necessária,

classifica a visão monocular como deficiên-

será biopsicossocial, realizada por equipe multi-

cia sensorial, do tipo visual.

profissional e interdisciplinar e considerará: os
impedimentos nas funções e nas estruturas do

Complementarmente, o Decreto n.º 10.654,

corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pes-

de 22 de março de 2021, dispôs sobre a ava-

soais; a limitação no desempenho de atividades e

liação biopsicossocial da visão monocular

a restrição de participação.

para fins de reconhecimento da condição de
pessoa com deficiência.

As empresas e Organizações da Sociedade Civil agora podem utilizar pessoas com

Em seu artigo 2 foi estabelecido que a vi-

deficiência monocular para cumprirem a lei

são monocular, classificada como deficiên-

de cotas, de acordo com o que preceitua o

cia sensorial, do tipo visual, será avaliada

artigo 93 da Lei n.º 8213/91: a empresa ou

na forma prevista nos § 1º e § 2º do art. 2º

OSC com 100 (cem) ou mais funcionários

da Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, para

está obrigada a preencher de dois a cinco

fins de reconhecimento da condição de pes-

por cento dos seus cargos com pessoas por-

soa com deficiência.

tadoras de deficiência.
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A Lei n.º 14.126, de 22 de março de 2021,
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Curso gratuito sobre
a Política Nacional de
Assistência Social.
A Escola Aberta do Terceiro Setor (ead.escolaaberta3setor.
org.br), em parceria com a Legião da Boa Vontade, está
oferecendo, de forma 100% gratuita e on-line, o curso Política
Nacional de Assistência Social, que aborda o funcionamento da
Política Pública da Assistência Social, como seus serviços estão
distribuídos e o papel central da família para o Sistema Único
de Assistência Social.

Para maiores informações,
clique aqui.
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Medidas restritivas no
estado do Maranhão.
O Decreto n.º 36.531, de 03 de março de 2021, estabeleceu
medidas mais restritivas no estado do Maranhão para fins
de prevenção e contenção da COVID-19 com vigência de 05
a 14 de março de 2021.
Para as Escolas da Rede Privada, foram suspensas as aulas
presenciais, bem como para as instituições educacionais de
idiomas, de educação complementar e similares (artigo 8).
Em caso de descumprimento dos termos do Decreto, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: advertência,
multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), a depender da gravidade
de infração e capacidade econômica do infrator e interdição
parcial ou total do estabelecimento (artigo 10).

Para maiores
informações:

Clique aqui
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MEC divulga cartilha sobre
Emendas Parlamentares.
A Emenda Parlamentar consiste em uma

A articulação entre o gestor da entidade

importante fonte de recursos para as Orga-

e os parlamentares é essencial para o caso

nizações da Sociedade Civil, que pode con-

das emendas destinadas aos Municípios e

tribuir para sua sustentabilidade.

às Secretarias Estaduais de Educação para
que a destinação dos recursos seja realiza-

Podem ser objeto de emendas os pro-

da de acordo com as prioridades definidas

gramas e projetos estratégicos do MEC a

por esses entes no Plano de Ações Articula-

seguir: educação básica, educação profis-

das (PAR).

sional e tecnológica, e educação superior,
considerando-se as suas modalidades: educação escolar indígena, educação escolar
quilombola, educação do campo, educação
especial e educação de jovens e adultos.

O MEC divulgou cartilha
sobre o assunto.

Para entender melhor,
acesse aqui.
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Novas medidas temporárias
e emergenciais do estado
da Paraíba.
O Decreto n.º 41.053, de 23 de fevereiro de 2021, dispôs sobre
a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
No referido Decreto, em seu artigo 3, parágrafo primeiro,
fixou-se o ensino exclusivamente remoto, para o período
compreendido entre 24 de fevereiro de 2021 a 10 de março
de 2021, para as escolas e instituições privadas dos Ensinos
Superior, Médio e Fundamental das séries finais.
No parágrafo segundo do artigo 3, consta que as escolas e
instituições privadas do Ensino Fundamental das séries iniciais
e do Ensino Infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou
por meio remoto, conforme a escolha dos pais e responsáveis,
nos termos do Decreto 41.010, de fevereiro de 2021.
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Regimento interno da
ANPD – Autoridade Nacional
de Proteção de Dados.
Em 08 de março de 2021, foi publicada a Portaria n.º 01, que estabelece o Regimento Interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.
A ANPD é um órgão integrante da Presidência da República, criada pela Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018, que possui autonomia técnica e decisória, com jurisdição no território
nacional e com sede e foro no Distrito Federal, visando proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
O Regimento trata da estrutura organizacional da ANPD, obrigações dos diretores, competências da coordenação de administração, assim como fases do procedimento administrativo (consulta pública, pedido de reconsideração e recurso administrativo) e instrumentos
para tomada de decisão.

Para maiores informações,
clique aqui.
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SAÚDE

Prorrogação da suspensão das
metas quantitativas e qualitativas
para os prestadores de serviços SUS.
A Lei n.º 13.992, de 22 de abril de 2020,

Assim sendo, os prestadores de serviços

suspendeu a obrigatoriedade da manuten-

SUS que tiverem convênio ou contrato

ção das metas quantitativas e qualitativas

firmado com Secretarias de Saúde no ano

contratualizadas pelos prestadores de servi-

de 2020 poderão, com apoio da sua

ço de saúde no âmbito do Sistema Único de

assessoria jurídica, requerer aos gestores

Saúde (SUS) referente aos meses de março,

municipais o pagamento das diferenças

abril, maio e junho de 2020.

referentes aos meses abrangidos pelas
normas acima descritas.

Em seguida, a Lei n.º 14.061, de 23 de
setembro de 2020, prorrogou a suspensão até 30 de setembro de 2020. Após, a
Lei n.º 14.123, de 10 de março de 2021,
prorrogou até 31 de dezembro de 2020 a referida suspensão.
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SAÚDE

Aquisição de vacinas contra
a COVID-19 por pessoas
jurídicas de direito privado.
nalização da Vacinação contra a COVID-19,

a Lei n.º 14.125, a qual dispõe sobre a aqui-

é que as pessoas jurídicas de direito priva-

sição e distribuição de vacinas por pessoas

do poderão, atendidos os requisitos legais e

jurídicas de direito privado.

sanitários, adquirir, distribuir e administrar
vacinas, desde que pelo menos 50% (cin-

Em seu artigo 2, restou autorizada a aqui-

quenta por cento) das doses sejam, obri-

sição direta de vacinas contra a COVID-19

gatoriamente, doadas ao SUS, e as demais

por pessoas jurídicas de direito privado

sejam utilizadas de forma gratuita. Como

que tenham autorização temporária para

segundo requisito, as vacinas poderão ser

uso emergencial, autorização excepcional e

aplicadas em qualquer estabelecimento ou

temporária para importação e distribuição

serviço de saúde que possua sala para apli-

ou registro sanitário concedidos pela Anvi-

cação de injetáveis autorizada pelo serviço

sa, desde que sejam integralmente doadas

de vigilância sanitária local, se observadas

ao Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de

as exigências regulatórias vigentes, a fim

serem utilizadas no âmbito do Programa

de garantir as condições adequadas para a

Nacional de Imunizações (PNI).

segurança do paciente e do profissional de
saúde. E, como terceiro requisito, deverão

No entanto, para a distribuição das vaci-

fornecer ao Ministério da Saúde, na forma

nas, as pessoas jurídicas de direito privado

de regulamento, de modo tempestivo e

deverão atender a alguns requisitos legais.

detalhado, todas as informações relativas

Em primeiro lugar, somente após o térmi-

à aquisição, incluindo os contratos de com-

no da imunização dos grupos prioritários

pra e doação, e à aplicação das vacinas contra

previstos no Plano Nacional de Operacio-

a COVID-19.
Para maiores
informações:

Clique aqui
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Programa comunidade, presente!
com inscrições até 05/03/2021.
As Organizações da Sociedade Civil com atuação na área da educação podem solicitar
apoio ao Programa Comunidade, Presente!, desenvolvido pelo Itaú Social. Essa iniciativa
financiará projetos orçados em até R$ 30 mil com o objetivo de beneficiar estudantes e famílias impactadas pela pandemia da COVID-19. Suas inscrições vão até 05 de março de 2021.
Os projetos a serem apresentados podem abranger a aquisição de materiais e serviços para
suporte à retomada das atividades presenciais, como Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), material individualizado para desenvolvimento de atividades pedagógicas, serviços
de higienização de filtro de ar-condicionado, adaptação de bebedouros para outras alternativas mais seguras, equipamentos tecnológicos, como notebooks, tablets, celulares para o
contexto do ensino híbrido, assim como, também, é possível solicitar recursos para pequenas reformas para adaptação de espaços.

Para maiores informações, clique aqui.
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Visitem também nossas presenças
no Instagram, Facebook, bem como nosso site,
em que poderão obter mais informações
e atualizações:
hnadv

hnadv

www.hnadv.com.br

Mantenham contato conosco. É sempre
um prazer atendê-los e construir soluções
customizadas para o seu negócio ou
atividade, que, de forma mais segura e
eficiente, atendam às suas necessidades.

