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Prezados(as),
Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!
Nós, da Helder Nascimento Advogados,
destacamos algumas notícias, de relevância
no mundo jurídico, relativas às seguintes
áreas: Geral, Saúde, Captação de Recursos,
LGPD, Edital, Consumidor, Assistência
Social e Educação.
Bom proveito!
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Restrição à entrada
de estrangeiro no País.
Em 28 de maio de 2021, foi publicada a

determinado, no território brasileiro; pro-

Portaria n.º 654, que dispõe sobre a restrição

fissional estrangeiro em missão a serviço

excepcional e temporária de entrada

de organismo internacional, desde que

no País de estrangeiros, de qualquer

identificado; funcionário estrangeiro acre-

nacionalidade, conforme recomendação da

ditado junto ao Governo brasileiro; e es-

Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

trangeiro (cônjuge, companheiro, filho, pai

Anvisa, e revoga a Portaria n.º 653, de 14 de

ou curador de brasileiro; cujo ingresso seja

maio de 2021.

autorizado especificamente pelo Governo
brasileiro em vista do interesse público ou

Em seu artigo 2, restou estabelecida a

por questões humanitárias; portador de

restrição à entrada no País de estrangeiros

Registro Nacional Migratório); e transpor-

de qualquer nacionalidade, por rodovias,

te de cargas.

por

outros

meios

terrestres

ou

por

transporte aquaviário.
No entanto, as restrições da Portaria não

Para maiores informações,
clique aqui.

se aplicam ao: brasileiro, nato ou naturalizado; imigrante com residência de caráter
definitivo, por prazo determinado ou in4
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A Portaria MS n.º 1.263, de 18 de junho de
2021, dispõe sobre a aplicação de emendas
parlamentares que adicionarem recursos ao
Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de transferências do Fundo Nacional
de Saúde aos fundos de saúde dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, no exercício
de 2021.

Os gestores das entidades de saúde poderão acessar as orientações gerais sobre programas disponíveis e diretrizes do Ministério da Saúde para a aplicação das emendas
parlamentares no exercício de 2021 através
da Cartilha para Apresentação de Propostas
no Ministério da Saúde 2021, que será disponibilizada no portalfns.saude.gov.br.

Os recursos das emendas, preferencialmente, serão aplicados em medidas de enfrentamento à Covid-19, devendo sempre
ser respeitada a programação orçamentária
que deu origem ao recurso.
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Aplicação de emendas
parlamentares com adição
de recursos SUS.
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Doação de mercadorias
apreendidas.
Uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pode solicitar
a doação de bens que possam ser utilizados ou consumidos pela entidade, conforme previsto em seus estatutos, em
quantidades e tipos compatíveis com a sua necessidade ou
com o público-alvo a quem se propõe a prestar assistência,
ou para a realização de bazar.
A solicitação de doação deverá ser encaminhada ao dirigente da respectiva unidade local da Receita Federal que
jurisdiciona o município da sede da entidade ou ao Superintendente da respectiva Região Fiscal, podendo também ser
acompanhada através do aplicativo “e-Processo” (disponível para Android e iOS).
No entanto, há restrições em ano de eleição, sendo
vedada, no ano em que se realizar eleição, a destinação de
quaisquer mercadorias apreendidas ou abandonadas, na
forma de doação, a Organizações da Sociedade Civil, sendo
vedada também a entrega de mercadorias aos beneficiários
nesse ano.

Para maiores
informações:

Clique aqui
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Publicado Guia Orientativo
sobre Agentes de Tratamento
e Encarregado.
Em 28 de maio de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados – ANPD publicou o Guia Orientativo sobre Agentes de
Tratamento e Encarregado. O Guia possui como objetivos: estabelecer diretrizes não vinculantes aos agentes de tratamento,
explicar quem pode exercer a função do controlador, do operador e do encarregado, além de também apresentar definições legais, respectivos regimes de responsabilidade, casos concretos e
perguntas frequentes sobre o assunto.
Para essa primeira versão do Guia, a sociedade civil poderá
contribuir com comentários e sugestões que poderão ser
enviadas através do e-mail: normatização@anpd.gov.br.

Para maiores
informações:

Clique aqui
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Prevenção ao tráfico de
vida silvestre no Brasil.
Há edital aberto visando a prevenção ao
tráfico de vida silvestre no Brasil, reduzindo
a habilidade de grupos criminais de darem
continuidade e lucrarem com o tráfico de
animais protegidos e de suas partes, bem como
de árvores protegidas, de serem transportados
pela América Central e Latina.
Poderão

participar

as

Organizações

da

Sociedade Civil que atuem nessa área, estando
disponíveis cerca de 16 milhões de reais através
deste edital.
Para ver o edital:

As propostas deverão ser enviadas, em inglês,
até 21 de julho de 2021.

Clique aqui
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5º Prêmio Territórios do Instituto
TRomie Ohtake.
As inscrições para o 5º Prêmio Territórios,

der a esses desafios, considerando as difi-

promovido pelo Instituto Tomie Ohtake

culdades e limitações envolvidas, de forma

em parceria com o Itaú Social, estão abertas

consistente e inovadora.

até 6 de agosto de 2021.
Os prêmios consistem em livros doados
Poderão participar escolas públicas mu-

por editoras parceiras e catálogos de arte

nicipais e estaduais de todo o Brasil, con-

das exposições do Tomie Ohtake, apoio

templando o ensino infantil, o ensino fun-

para a realização de um minidocumentário

damental, o ensino médio e a educação de

da instituição, uma bolsa de estudos para

jovens e adultos.

um curso de graduação oferecida pela Estácio, que poderá ser utilizada por um aluno

O objetivo é mapear, reconhecer e disseminar as experiências pedagógicas exitosas

ou professor, e o apoio financeiro de cinco
mil reais para a continuidade do projeto.

que foram e têm sido desenvolvidas pelas
escolas desde a deflagração da pandemia,
no início de 2020, e que buscaram respon-

Para maiores informações,
clique aqui.
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Inscrições Projetos Socioambientais
Petrobras até 13 de junho de 2021.
Aberta seleção pública de novos projetos para o Programa Petrobras
Socioambiental, o qual selecionará cerca de 30 projetos ambientais e
sociais para desenvolverem suas atividades durante o período de
dois anos. As linhas de atuação são: Educação, Desenvolvimento
Econômico Sustentável, Clima e Oceano. Alguns temas transversais
também serão considerados, tais como: Primeira Infância, Inovação
e Direitos humanos, além de poderem contribuir com o alcance dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS 4, 8, 14 e 15 .
Poderão participar entidades privadas sem fins lucrativos que se
inscrevam até o dia 13 de junho.

Para ver o edital:

Clique aqui
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Reembolso de passagens aéreas.
Em 17 de junho de 2021, foi publicada a Lei n.º 14.174, que alterou a Lei n.º
14.034, de 05 de junho de 2020, para prorrogar o prazo de vigência das medidas
emergenciais para o setor aéreo em razão da pandemia da Covid-19.
De acordo com a norma acima, a empresa aérea terá o prazo de 12 (doze) meses,
contados da data do voo cancelado, no período compreendido entre 19 de março
de 2020 e 31 de dezembro de 2021, para reembolsar o valor da passagem aérea
devido ao consumidor.
A empresa aérea, no entanto, deverá observar a atualização monetária calculada
com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos
termos da regulamentação vigente.
Caso a desistência seja do consumidor, este poderá optar por receber reembolso,
sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito,
perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem
incidência de quaisquer penalidades contratuais.
Ainda, não importa qual o meio de pagamento utilizado (pecúnia, crédito,
pontos ou milhas) para a compra da passagem, haverá o direito ao reembolso.
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Regras para o funcionamento
das instituições de longa
permanência para idosos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através de sua Diretoria Colegiada, aprovou
Idosos, de caráter residencial.
Em seu artigo 6, a Resolução estabelece algumas premissas a serem observadas,
quais sejam:
1. observar os direitos e as garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade
de credo e à liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no
Plano de Atenção à Saúde;
2. preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente
de respeito e dignidade;
3. promover ambiência acolhedora;
4. promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
5. promover a integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comunidade local;
6. favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações;
7. incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso
residente;
8. desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;
9. promover condições de lazer para os idosos, tais como: atividades físicas, recreativas e
culturais; e
10. desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e
discriminação contra pessoas nela residentes.
É importante que os gestores das Instituições tenham conhecimento do inteiro teor da
Portaria e providenciem as adequações eventualmente necessárias.

Para maiores informações, clique aqui.
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Editais para adesão ao Fies,
Prouni e Sisu.
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Em 20 de maio de 2021, o Ministério da Educação publicou, no
Diário Oficial da União, os Editais n.º 30, 31 e 32, nos quais constam as
formas e prazos para as adesões das instituições de ensino, privadas
e públicas, aos processos seletivos do segundo semestre de 2021 dos
programas do governo federal que oferecem oportunidades para
ingressar no ensino superior: Prouni, Fies e Sisu.
Seguem os cronogramas de adesão:
PROUNI
31/05 a 4/06:
manifestação de
interesse em aderir.
31/05 a 17/06:
adesão ao processo
seletivo do 2º
semestre de 2021.

FIES

8 a 15/06:
assinatura e emissão
do Termo de
Participação.

SISU

5 a 9/07: adesão.
12 a 16/07:
adesão ao processo
seletivo do 2º
semestre de 2021.

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.

