
N e w s l e t t e r
H N A d v Ano 4  |  N.º 5



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: Saúde, Geral, Educação, Assistência 
Social, Gestão e Edital.

Bom proveito!
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Os bens dos Hospitais filantrópicos passaram a ser impenhoráveis com a publicação da 
Lei n.º 14.334, de 10 de maio de 2022. 

Essa importante segurança legal abrange todos os bens de hospitais filantrópicos e Santas 
Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei 
Complementar n.º 187, de 16 de dezembro de 2021, ou seja, que possuam o CEBAS – Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assistência Social. 

Os bens protegidos são todos os imóveis sobre os quais se assentam as construções, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, 
ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.

A impenhorabilidade poderá ser alegada em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária ou de outra natureza, exceto nos casos a seguir:

1. Para cobrança de dívida relativa ao próprio bem, inclusive daquela contraída para sua 
aquisição;

2. Para execução de garantia real;
3. Em razão dos créditos de trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias.

Impenhorabilidade de bens de Hospitais 
Filantrópicos.

s a ú d e

Para acessar a íntegra da lei, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14334.htm


Em 26 de abril de 2022, iniciaram-se as inscrições para o curso Saúde da Pessoa com Defi-
ciência na Adolescência, ficando abertas até 11 de julho de 2022.

O curso possuirá carga horária de 20 horas e abrangerá particularidades da atenção inte-
gral prestada ao adolescente com deficiência nas Unidades Básicas de Saúde (USB), abor-
dando aspectos, como: crescimento e desenvolvimento; acolhimento de adolescentes com 
deficiência e o processo de reabilitação; violência; interdisciplinaridade e intersetorialidade.

Poderão participar os profissionais de nível superior e técnico que atuam no SUS, envol-
vidos no cuidado à pessoa com deficiência, acadêmicos e demais interessados nas temáticas 
abordadas na capacitação.

Capacitação sobre saúde da pessoa com 
deficiência na adolescência.

s a ú d e

Para fazer sua inscrição, clique aqui.
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https://www.unasus.ufma.br/cursos/29


Geral

G e r a l
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Em 04 de maio de 2022, foi publicada a Lei n.º 14.332, que passou a permitir a 
arrecadação de recursos por entidades beneficentes de assistência social por meio de 
títulos de capitalização.

A norma determina que os resultados e os respectivos contemplados sejam divulgados nas 
mesmas mídias utilizadas para divulgação dos produtos, e que os recursos obtidos sejam 
utilizados, exclusivamente, nas atividades das entidades, admitindo-se apenas a realização 
de despesas com divulgação e promoção das campanhas de arrecadação.

A lei ainda será regulamentada pelo órgão competente, trazendo orientações mais 
específicas sobre como preceder na contratação dos títulos.

Arrecadação de recursos através de títulos 
de capitalização.

g e r a l

Para mais informações, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14332.htm


Através da Portaria n.º 913, de 22 de abril de 2022, foi declarado o encerramento da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCov), tendo sido revogada a Portaria GM/MS  
n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020.

Quanto às ações que compõem o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde ainda emitirá orientações específicas.

Encerramento da Emergência em Saúde 
Pública Nacional (Espin).

g e r 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 a íntegra da 
Portaria, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-913-22-MS.htm


Educação

E d u c a ç ã o
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As escolas que possuem, atualmente, somente o número provisório do Censo Escolar de-
verão buscar, na Secretaria de Educação do Estado de Ceará (Seduc), a emissão do número 
definitivo (Código Inep). 

Para isso, deverão ser apresentados os seguintes documentos: ofício endereçado à coor-
denadora Estadual do Censo Escolar, formulário de Cadastro de Escola Nova, formulário 
de Cadastro do Gestor Escolar, parecer de autorização do Conselho Municipal (se escola 
privada), documento comprobatório do cadastro no SISP/CE, Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) (cópia, se escola privada), comprovante de endereço da escola (cópia), RG e 
CPF do gestor escolar (cópias).

Os gestores escolares devem estar atentos ao risco de que, caso o número definitivo não 
seja emitido, a escola poderá ficar impossibilitada de participar do Censo Escolar da Educa-
ção Básica 2022, com início para coleta de dados em 25 de maio, além de eventual indeferi-
mento de pedido de recredenciamento. 

Obtenção do número definitivo do 
Censo Escolar.

e d u c a ç ã o

Para mais informações, clique aqui.
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https://www.cee.ce.gov.br/2022/04/25/cee-alerta-sobre-solicitacao-do-numero-definitivo/


A Lei n.º 14.350, de 25 de maio de 2022, 

modificou alguns artigos da Lei n.º 11.096, 

de 13 de janeiro de 2005, trazendo algumas 

alterações, tais como as listadas a seguir.

O artigo 1 instituiu, sob a gestão do Mi-

nistério da Educação, o Programa Universi-

dade para Todos (Prouni), destinado à con-

cessão de bolsas de estudo integrais e bolsas 

de estudo parciais de 50% (cinquenta por 

cento) para estudantes de cursos de gradu-

ação e sequenciais de formação específica, 

em instituições privadas de ensino superior, 

com ou sem fins lucrativos.

O parágrafo segundo desse mesmo artigo 

estabeleceu que as bolsas de estudo parciais 

de 50% (cinquenta por cento), cujos crité-

rios de distribuição serão estabelecidos em 

regulamento pelo Ministério da Educação, 

serão concedidas a brasileiros não portado-

res de diploma de curso de nível superior, 

cuja renda familiar mensal per capita não 

exceda ao valor de até 3 (três) salários mí-

nimos, observados os critérios estabeleci-

dos pelo Ministério da Educação.

O parágrafo 4 fixou que, para fins de con-

cessão das bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento), serão considerados 

todos os descontos aplicados pela institui-

Aperfeiçoamento da sistemática das 
bolsas Prouni.

e d u c a ç ã o

Para mais informações, 
clique aqui.

ção privada de ensino superior, regulares 

ou temporários, de caráter coletivo, con-

forme estabelecido em regulamento pelo 

Ministério da Educação, ou decorrentes de 

convênios com instituições públicas ou pri-

vadas, incluídos os descontos concedidos 

em virtude do pagamento da mensalidade 

com pontualidade, respeitada a proporcio-

nalidade da carga horária.

É importante que os gestores das institui-

ções fiquem atentos às novas regras.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14350.htm


Assistência
Social

A s s i s t ê n c i a
S o c i a l
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As pessoas portadoras de algum tipo de deficiência podem se cadastrar no Cadastro 
Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, gratuitamente, pela internet e obter o 
Certificado da Pessoa com Deficiência, com validade de 90 dias. 

O cadastro traz benefícios para a acessibilidade a serviços e políticas públicas do Governo 
Federal, tais como: acesso às universidades com cotas, às vagas de cotas de empresas e ao 
Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

Para a emissão do Certificado, a pessoa deverá estar com registro ativo em uma das bases de 
dados do BPC ou da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e acessar o site ou aplicativo Meu 
INSS, por meio do login na conta gov.br. Após realizar o login, na aba “Serviços”, basta acessar as 
funções “Extratos/Certidões/Declarações/Certificado” e “Certificado da Pessoa com Deficiência”.

Cadastro-inclusão.
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 saber mais, clique aqui.
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https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2022/05/cadastro-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-facilita-o-acesso-a-politicas-publicas-federais


Gestão

G e s t ã o
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Os fundos patrimoniais, nos termos da Lei n.º 13.800, de 2019, podem ser uma boa opção 
para as Organizações da Sociedade Civil que buscam meios para garantir a sua sustentabi-
lidade.

Referida norma trouxe as regras sobre a criação de fundos patrimoniais filantrópicos ou 
endowments, que possuem como finalidade o recebimento de doações destinadas a sustentar 
causas ou organizações específicas.

Para esse fim, deverá ser formalizada parceria entre a organização gestora do fundo à 
OSC, estabelecendo entre as partes um vínculo de cooperação, sem geração imediata de 
obrigação de dispêndio de recursos.

De acordo com o artigo 21 da lei, a destinação dos recursos do fundo patrimonial para 
programas, projetos e atividades de interesse da instituição apoiada será precedida da ce-
lebração de termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse 
público entre a instituição apoiada, a organização gestora de fundo patrimonial e, quando 
necessário, a organização executora.

Fundos Patrimoniais e Sustentabilidade.
g e s t ã o

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13800.htm


Edital

E d i t a l
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Fundos da Infância e Adolescência.
e d i t a l

Até 29 de julho de 2022, estão abertas 
as inscrições para projetos sociais, de 
todo o País, participarem do Edital FIA 
(Fundos da Infância e do Adolescente) 
promovido pela Fundação Itaú Social. Os 
projetos devem visar a garantia do direito 
à educação, por meio de atividades 
que ofereçam o acesso a conteúdos de 
qualidade; atuem pela promoção da 
vida e saúde, com ações de combate à 
fome e apoio aos cuidados de saúde 
física e mental; assim como iniciativas de 
enfrentamento e prevenção de direitos, 
que busquem impedir situações de 
violência como o trabalho infantil e que 
acolham crianças em situação de rua.

A seleção e inscrição das propostas 
será feita pelos CMDCAs (Conselhos 

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.

Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) de todo o País, que são os 
responsáveis pela gestão dos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.  
Os projetos que forem selecionados 
podem receber até R$ 250 mil.

O resultado da seleção está previsto 
para sair em janeiro de 2023.

Para acessar 
o edital: Clique aqui
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https://www.itausocial.org.br/editais/


Programa de Inovação Aberta Artemisia.

E D I T A L

Até 06 de junho, estarão abertas as inscrições para o Programa de Inovação Aberta, com 
foco nas ações de apoio ao empreendedorismo individual e inserção de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Os interessados em participar deverão propor ações que correspondam a algum dos eixos 
a seguir:
• Gestão, eficiência e estratégia da inclusão produtiva nos municípios;
• Capacitação para o desenvolvimento de empreendedores;
• Fomento para o fortalecimento de negócios;
• Capacitação para inserção e permanência no mercado de trabalho;
• Fomento à inserção e permanência no mercado de trabalho.
• Haverá aporte de R$ 5 mil para os 10 projetos-pilotos com auxílio de mentores especialistas.

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://impactosocial.artemisia.org.br/inclusao-produtiva


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/

