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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, Edital, Assistência Social, 
Educação e Saúde.

Bom proveito!
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A Medida Provisória n.º 1.101, de 21 de fevereiro de 2022, alterou a Lei n.º 14.046, de 2020, 
visando minimizar os efeitos da pandemia nos setores de turismo e cultura. 

Agora, em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, 
incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em de-
corrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não 
serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem que 
o crédito possa ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2023.

Ainda, o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido 
ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação 
dos serviços ou a disponibilização de crédito, respeitados os seguintes prazos:
I – até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 

2021; e

II – até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022. 

Referida medida também anulou as multas por cancelamentos dos contratos que tenham 
sido emitidas até 31 de dezembro de 2022, em caso de os cancelamentos decorrerem das 
medidas de isolamento social adotadas para o combate à pandemia da covid-19.

Medidas emergenciais para os setores de 
turismo e cultura.

G E R A L
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A Lei n.º 14.309, de 08 de março de 2022, alterou o MROSC – Marco Regulatório das Orga-
nizações da Sociedade Civil (Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014), abordando a possibilida-
de de realização de reuniões e deliberações virtuais pelas Organizações da Sociedade Civil.

O artigo 4, do MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, agora 
determina que todas as reuniões, deliberações e votações das Organizações da Sociedade 
Civil poderão ser feitas virtualmente, sendo essencial que o sistema de deliberação remota 
garanta os direitos de voz e de voto a quem os teria em reunião ou assembleia presencial.

Realização de reuniões e deliberações 
virtuais pelas OSCs.

G E R A L

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14309.htm


Edital

E d i t a l
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Programa ReFORÇA do Instituto EDP.
e d i t a l

Lançada a segunda edição do Programa ReFORÇA, que visa oferecer capacitação 
a importantes frentes que promovem diferenças significativas, junto às organizações 
atuantes no terceiro setor, como formação de liderança, captação de recursos, voluntariado 
estratégico, entre outras ferramentas de gestão.  

Há duas modalidades de programa com processos seletivos, objetivos e tempo de 
duração diferenciados. 

O primeiro, o Programa de Aceleração Social, possui duração de 5 meses, com tempo de 
dedicação semanal de 16 horas, sendo destinado a ONGs, abordando temas relacionados 
à gestão, como o desenvolvimento de novas formas de captação de recursos, formação 
de voluntários, administração de equipes internas e formação de liderança. 

O segundo, a Jornada de Inovação Social, selecionará 3 projetos de ONGs ou Negócios 
de Impacto, com apoio durante 12 semanas, com o tempo de dedicação semanal de 16 
horas. Nesse segundo programa, o objetivo é o desenvolvimento de uma solução viável 
para um desafio proposto pelo Instituto EDP.

As inscrições estão abertas até 21 de março de 2022.

Para acessar o edital, clique aqui.

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-credenciamento-publico-n-17-de-10-de-dezembro-de-2019-233266935


Edital aberto da Fundação Abrinq para 
reforma de escolas da Educação Infantil 
no Nordeste.

E D I T A L

Para acessar 
o edital:

Clique aqui

Através do Programa Creche para Todas 
as Crianças, a Fundação Abrinq está com 
edital aberto com o objetivo de selecionar 
dez unidades de Educação Infantil para se-
rem reformadas.

As inscrições estão abertas até 31 de 
março de 2022, e poderão participar 
creches públicas ou mantidas por Or-
ganizações da Sociedade Civil, loca-
lizadas na região Nordeste do Brasil.  

Para se inscreverem, as instituições preci-
sam cumprir leis trabalhistas, atender crian-
ças de 0 a 5 anos e 11 meses, oferecer aten-
dimento 100% gratuito, além de atender 
outros critérios descritos no edital.

O apoio será de até R$ 20 mil, com previ-
são de início para junho deste ano.
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https://www.fadc.org.br/o-que-fazemos/programa-creche-para-todas-as-criancas/edital-2022


Aberto edital da Comissão Europeia, até 10 de abril de 2022, visando apoiar pro-
jetos de informação confiável no Brasil. Os projetos devem possuir como objeto o 
apoio à mídia local na coleta de dados, combate às notícias falsas, à desinformação 
e divulgação de dados sensíveis sobre questões de gênero, com duração de 12 a 36 
meses. 

A proposta poderá ser enviada em inglês ou português. Para os projetos selecio-
nados, o aporte será de 1 milhão e 250 mil euros.

Apoio a projetos de acesso 
à informação confiável.

E D I T A L

Para acessar 
o edital:

Clique aqui
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1646239275440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aoref=173802&page=1&userlanguage=en


Assistência
Social

A s s i s t ê n c i a
S o c i a l
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A Escola Aberta do Terceiro Setor abriu vagas para o curso sobre Política Nacional de As-
sistência Social (PNAS), com conteúdo desenvolvido pela Legião da Boa Vontade, que pos-
sui como público-alvo os interessados nessa política pública e os participantes do programa 
da LBV de assessoramento e de defesa e garantia de direitos, a Rede Sociedade Solidária.

Referido curso está sendo ofertado no formato on-line, gratuitamente, e é composto de 
três importantes módulos, incluindo acesso ao material, além da emissão de Certificado de 
Participação após a conclusão de todas as etapas do curso e aprovação mínima de 75% nas 
avaliações.

Curso sobre Política Nacional de 
Assistência Social em Libras.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L 

Para se inscrever, 
acesse:

Clique aqui
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https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/politica-nacional-de-assistencia-social-libras


Em 15 de março de 2022, foram publicados o Guia de Acolhimento Familiar e a Cartilha de 
Acolhimento Familiar, que fazem parte de um material composto de seis volumes, cartilha 
interativa, dois cursos de ensino a distância e vídeos informativos.

O acolhimento consiste no recebimento daquela criança por um abrigo institucional,  
casa-lar ou república, até que seja possível sua volta ao convívio familiar que lhe foi 
suprimido, seja por agressão dentro de casa, violação de direitos ou problemas dos pais 
com prisão. O material aborda assuntos como:
1.1 O que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora?;
1.2 Registro e/ou inscrição nos Conselhos;
1.3 Aspectos operacionais para o início dos Serviços de Acolhimento em Família 

Acolhedora;
1.4 Cadastramento dos Serviços no CadSUAS  etc.

Guia de Acolhimento Familiar da 
Secretaria Nacional de Acolhimento 
Familiar.

a s s i s t ê n c i a  s o c i a l

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar o material, clique aqui.
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https://novoead.cidadania.gov.br/webview.php/srv/www/htdocs/badiunetdata/files/1/363a3u465xyixzslctzv_packge/uni1/sumario.html


Prorrogado prazo para inscrição nos 
Conselhos de Assistência Social.

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L 

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

A Resolução n.º 63, do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social, publicada em 14 
de março de 2022, alterou o artigo 13 da 
Resolução CNAS n.º 14, de 15 de maio de 
2014, que fixava o prazo, até 30 de setem-
bro, para apresentação, pelas organizações 
sociais, do plano de ação do corrente ano e 
do relatório de atividades do ano anterior 
que evidencie o cumprimento do Plano de 
Ação.

O prazo passará a ser até 31 de dezembro, 
valendo essa regra para o ano de 2022.

O artigo 2 da Resolução determina que 
os Conselhos de Assistência Social, visan-
do não prejudicar os usuários, considerem 
a situação excepcional decorrente da pan-
demia do novo coronavírus, zelando pela 
manutenção das respectivas inscrições.

Para acessar a resolução, clique aqui.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cnas/mc-n-63-de-14-de-marco-de-2022-385780690


Educação

E d u c a ç ã o
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Os gestores de estabelecimentos de ensino público e privados devem estar atentos ao que 
determina a Lei n.º 13.722, de 2018 (Lei Lucas), que prevê como obrigatória a capacitação de 
professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros, por meio da realização 
de curso de primeiros socorros.

Referido curso deverá ser ofertado anualmente, possuindo como objetivo capacitar os 
profissionais de ensino de educação básica e de recreação infantil para atuar em situações 
de emergência e urgência médicas, podendo identificar e agir preventivamente até que o 
suporte médico especializado se torne possível.

A escola deverá expor a certificação comprobatória da realização do curso (selo Lucas Begalli 
Zamora) em local visível, sob pena de imposição de penalidades administrativas, que variam 
desde notificação até multa ou cassação do alvará de funcionamento, ou da autorização 
concedida pelo órgão de educação, em caso de descumprimento reiterado (art. 4).

As instituições de ensino também deverão dispor de kits de emergência.

Lei Lucas (Lei N.º 13.722, de 2018).
e d u c a ç ã o

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13722.htm


Saúde

S a ú d e
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A Lei n.º 14.307, de 03 de março de 2022, 
dispõe sobre a atualização das coberturas 
no âmbito da saúde suplementar, estabe-
lecendo que será editada norma pela ANS 
– Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– contendo a amplitude das coberturas no 
âmbito da saúde suplementar, inclusive, 
de transplantes e de procedimentos de alta 
complexidade. 

A lei fixou o prazo de até 180 dias para que 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) realize as análises e o processo ad-

Atualização das coberturas na saúde 
suplementar.

s a ú d e

ministrativo para incorporações de novas 
tecnologias e tratamentos na cobertura dos 
planos, podendo esse período ser prorroga-
do por mais 90 dias, se houver necessidade. 

Será criada a Comissão de Atualização do 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
Suplementar com o objetivo de apoiar e as-
sessorar a ANS na tomada de decisão sobre 
novas tecnologias e medicamentos, inclu-
sive transplantes e procedimentos de alta 
complexidade cuja composição e funciona-
mento serão definidos em regulamento.

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.307-de-3-de-marco-de-2022-383559194 


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.

Visitem também nossas presenças nas mídias sociais, 
bem como nosso site, em que poderão obter mais 
informações e atualizações:

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/
https://www.linkedin.com/company/heldernascimentoadvogados/

