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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: Educação, Governança, Saúde, 
Edital e Assistência Social.

Bom proveito!
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Educação
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As visitas técnicas do Conselho Estadual de Educação do Ceará foram retomadas e 
possuem como objetivo verificar as condições de funcionamento das instituições de ensino 
público e privado para fins de correção de eventuais irregularidades.

A realização da visita pode se basear em uma solicitação da instituição ou em eventual 
denúncia por qualquer membro da comunidade educacional.

A preparação interna prévia pelos gestores escolares é importante para que as solicitações 
dos técnicos, que venham a realizar tais visitas, sejam efetivamente atendidas, prevenindo, 
dessa forma, problemas futuros.

Retomada das visitas técnicas do Conselho 
Estadual de Educação do Ceará.

e d u c a ç ã o
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A Portaria n.º 89, de 23 de março de 2022, fixou as datas para a execução do Censo Escolar 
da Educação Básica de 2022. 

Todo o processo de coleta de informações será realizado através do Sistema Educacenso. 
A 1ª Etapa do Censo Escolar (Matrícula Inicial) iniciará em 25 de maio de 2022. 

Conforme a Portaria MEC n.º 264, de 26 de março de 2007, a data de referência para as 
escolas informarem os dados educacionais ao Censo Escolar da Educação Básica de 2022 
continua sendo a última quarta-feira do mês de maio. 

Consta expresso na Portaria que os dados apurados no Censo Escolar serão utilizados 
exclusivamente para fins estatísticos, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Definidos prazos para o Censo Escolar 
da Educação Básica de 2022.

e d u c a ç ã o

Para acessar a portaria, clique aqui.

5

H
elder N

ascim
ento Advogados

newsletter ano 4 n.º 4

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-89-de-23-de-marco-de-2022-389260996


Governança

G o v e r n a n ç a
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O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social – IDIS juntamente com o Ins-
tituto ACP desenvolveram o Guia de Gestão de Pessoas no Terceiro Setor que integra a 
coleção Guias para o Gestor do Terceiro Setor.

O Guia é dividido pelos módulos: formar uma boa equipe, manter uma boa equipe, co-
locar a casa em ordem, cuidar do clima, tratando de assuntos específicos, como valores, 
cultura organizacional, comunicação interna, política de cargos de salários, gestão da remu-
neração e benefícios, dentre outros.

O Guia serve como mais uma ferramenta de gestão para os gestores das Organizações da 
Sociedade enfrentarem os desafios que se apresentam no dia a dia. 

Guia de Gestão de Pessoas no Terceiro 
Setor.

G o v e r n a n ç a

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 acesso 
ao guia:

Clique aqui
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https://mapaosc.ipea.gov.br/arquivos/posts/3359-aguia1.pdf


Saúde

S a ú d e
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Na Reclamação n.º 47843, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu ser lícita a 
contratação de médicos como pessoa jurídica. Tal entendimento baseou-se no fato de que 
a classe médica não pode ser caracterizada como hipossuficiente, possuindo alto nível de 
formação, estando ciente, portanto, dos termos da contratação.

O assunto ainda é tema controverso, com entendimento firmado somente por uma das 
turmas do STF, sendo certo que a decisão acima contribuirá para a consolidação de enten-
dimento futuro.

Entendimento da 1ª Turma do STF 
pela licitude da contratação de 
médicos como pessoas jurídicas.

s a ú d e

Para acessar a íntegra do processo, clique aqui.
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https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6198801


Edital

E d i t a l
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Programa de Alimentação Saudável da 
Fundação Arena Salvador.

e d i t a l

Até 21 de abril, estarão abertas 
as inscrições para participação de 
Organizações da Sociedade Civil no 
Programa de Alimentação Saudável da 
Fundação Arena Salvador com o objetivo 
de oferecer alimentos seguros, nutritivos, 
adequados e saudáveis para populações 
em situação de vulnerabilidade social.

Poderão participar as OSCs com 
atuação na área da Assistência Social que 
atendam crianças, adolescentes, adultos, 
idosos e/ou famílias.

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.

Ao todo, serão selecionadas 40 OSCs 
sediadas ou com atuação em qualquer 
localidade do território brasileiro, 
recebendo estas uma consultoria gratuita 
e recursos para a compra de alimentos por 
um período de até dois (2) anos seguidos.

Para acessar 
o edital: Clique aqui
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http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/pas-2022/ 


Prêmio Zayed de Sustentabilidade.

E D I T A L

Estão abertas, até 06 de julho de 2022, as inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabili-
dade, que visa reconhecer organizações e escolas de ensino médio com soluções de susten-
tabilidade.

Poderão participar pequenas e médias empresas, Organizações da Sociedade Civil e es-
colas de ensino médio que atuem nas seguintes categorias: Saúde, Alimentação, Energia, 
Água e Ensino Médio Global.

As organizações participantes deverão demonstrar como estão melhorando o acesso a 
produtos ou serviços essenciais à vida humana, além de mostrar uma visão de longo prazo 
para melhorar as condições de vida e de trabalho nas áreas escolhidas. Já na categoria Ensi-
no Médio Global, os projetos devem ser liderados pelos alunos, com ênfase no envolvimen-
to ativo dos estudantes nos processos de planejamento, implementação e monitoramento 
da educação. 

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 mais informações, acesse aqui.
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https://entry.zayedsustainabilityprize.com/ZSPHome?_ga=2.218831513.181551819.1647350759-988531552.1641940626


Assistência
Social

A s s i s t ê n c i a
S o c i a l
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O Portal Capacitação Cidadania está 
ofertando 35 cursos, podendo participar 
qualquer cidadão interessado, bastando fa-
zer o cadastro via login único do Governo 
Federal (na plataforma Gov.br).

Dentro das opções disponíveis, estão 
a série de vídeos sobre Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) e Política de As-
sistência Social e os cursos de Atenção no 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Tes-
temunhas de Violência; Esporte, Lazer e 
Inclusão Social e Educação Financeira para 
Empreendedores Populares.

Portal Capacitação Cidadania.
A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L 

Após a conclusão dos cursos, os partici-
pantes receberão certificados, que poderão 
ser emitidos por QR code ou linha de có-
digo, permitindo a confirmação dos dados 
do portal de forma simples e rápida.

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 mais  
informações:

Clique aqui
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https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/novo-portal-capacitacao-cidadania-esta-no-ar-com-35-cursos-disponiveis


Os gestores das Organizações da Sociedade Civil que atuam no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e possuem a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social (CEBAS) devem ficar atentos para as tentativas de golpe ocorridas recentemente.

O golpe tem sido realizado da seguinte forma: através de contato por telefone, uma pessoa 
se identifica como colaboradora do quadro de servidores da SNAS e informa ao representante 
da OSC sobre uma suposta pendência financeira. O golpista ameaça a entidade dizendo que 
indeferirá o processo ou cancelará a certificação caso o pagamento não seja realizado.

Em nota, o Ministério da Cidadania esclareceu que não realiza qualquer tipo de cobrança, 
não emite boletos e não exige pagamentos. Além disso, a Secretaria Nacional de Assistência 
Social não autoriza terceiros a realizarem qualquer transação financeira em seu nome ou no 
do Ministério.

Caso sua organização seja vítima desse golpe, entre em contato, através da Ouvidoria do 
Ministério da Cidadania, pelo telefone 121 ou pelo e-mail: redeprivadasuas@cidadania.gov.br.

Alerta de golpe.
a s s i s t ê n c i a  s o c i a l
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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/

