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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, Assistência Social, Geral
e Edital.
Bom proveito!
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Educação
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educação

Prazo prorrogado até 31 de dezembro
de 2024 para adequações nas
bibliotecas do Sistema de Ensino
do Estado do Ceará.
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Em 07 de abril de 2021, foi publicada a Resolução n.º 489
do Conselho Estadual de Educação do Ceará, através da
qual foi prorrogado o prazo até 31 de dezembro de 2024,
quanto à obrigatoriedade de bibliotecas e de bibliotecários
nas escolas do Sistema de Ensino do Estado do Ceará e dos
parâmetros de qualidade a serem observados.
A Resolução n.º 489 reforça a necessidade de cumprimento
da Resolução n.º 459, de 2017.
Vale destacar que somente será concedido o credenciamento ou a renovação do credenciamento às instituições
de ensino que mantenham biblioteca escolar dentro dos
padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução n.º 459,
de 2017.

Para maiores
informações,
clique aqui.
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A s s i s t ê n c i a
S o c i a l
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Assistência
Social
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Assistência social

A Rede Empresarial de Comunicação In-

Com base nisso, disponibilizou o Guia

clusiva (REIS) atua reunindo e mobilizando

REIS de Comunicação Inclusiva e Acessí-

empresas no Brasil para promover a inclu-

vel, o qual traz soluções e temas abrangen-

são de pessoas com deficiência no mercado

do os desafios de implantar métodos e pro-

de trabalho através do compartilhamento

cessos de comunicação inclusiva dentro do

de conhecimentos.

ambiente de trabalho.

Baixe o Guia. Clique aqui.
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Guia REIS de Comunicação
Inclusiva e Acessível.
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Assistência social

Curso gratuito sobre
políticas públicas voltadas
para a primeira infância.
O Ministério da Cidadania, através do Portal Capacitação
Cidadania, lançou curso com o tema “Planejamento e Implementação de Políticas Públicas de Desenvolvimento da
Primeira Infância”.
Poderão participar formuladores e implementadores de
políticas voltadas para a primeira infância, assim como qualquer pessoa interessada no assunto. O curso será realizado
em 40 horas de aulas, na modalidade a distância, e possui
como objetivo a contribuição para a formação e qualificação
dos gestores públicos, aprimorando conhecimentos sobre o
cuidado das crianças de 0 a 6 anos e o desenvolvimento da
Primeira Infância.

Para maiores
informações,
clique aqui.
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Assistência social

Alteração do prazo para apresentação
de documentos junto aos Conselhos de
Assistência Social (Resolução n.º 32,
de 19 de abril de 2021, CNAS).
A Resolução n.º 32, de 19 de abril de 2021, do Conselho
Nacional de Assistência Social, modificou a Resolução n.º
14, de 15 de maio de 2014, alterando, em caráter excepcional, para 31 de dezembro, o prazo para as entidades ou organizações de Assistência Social apresentarem ao Conselho
de Assistência Social:
I – Plano de ação do corrente ano;
II – Relatório de atividades do ano anterior que evidencie
o cumprimento do Plano de ação, destacando informações
sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso III do artigo 3º do caput do art. 13 da Resolução CNAS n.º 14, de 15 de maio de 2014.
Referida resolução fixou em seu artigo 2 que os Conselhos
de Assistência Social, quando da análise dos documentos
referente à inscrição, devem considerar a situação excepcional decorrente da pandemia do novo coronavírus, de forma
a não prejudicar os usuários, e reconhecer a importância das
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entidades de assistência social na composição da rede socioassistencial do SUAS, no atendimento, assessoramento e
defesa e garantia de direitos, e das ofertas socioassistenciais,
zelando pela manutenção das respectivas inscrições.
E, em seu parágrafo único, estabeleceu que não deverá
ser cancelada a inscrição da organização em caso de necessidade de adoção de uma ou mais medidas de prevenção,
controle e mitigação do risco de transmissão da Covid-19 re-
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comendadas pelas autoridades sanitárias e outras previstas
nas legislações, inclusive medidas emergenciais trabalhistas, bem como de reorganização ou adaptação das ofertas
socioassistenciais.

Para maiores informações,
clique aqui.
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Geral
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geral

O Ministério Público do Estado do Cea-

gentes da instituição, com endereço, núme-

rá disponibilizou em seu site informações

ro e órgão expedidor da carteira de identi-

acerca do requerimento do Atestado de Re-

dade e número de registro no cadastro de

gular Funcionamento pelas associações e

pessoas físicas – CPF da Secretaria da Recei-

fundações.

ta Federal do Brasil, de cada um deles; Ata
de assembleia geral de aprovação de presta-

O Atestado de Regular Funcionamento é o

ções de contas dos 3 (três) últimos exercícios

instrumento, emitido pelo Ministério Públi-

financeiros da entidade, e, no caso de enti-

co, a quem cabe a incumbência de fiscaliza-

dade fundacional, a comprovação de sua

ção das associações e fundações, utilizado

apresentação ao Ministério Público, através

para atestar a regularidade formal e mate-

do SICAP, Certidões negativas de débitos

rial dessas instituições.

estaduais, municipais, trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS; Títulos/

Para a solicitação do atestado, devem ser

qualificações/certificações concedidos pelo

apresentados os seguintes documentos:

Poder Público; Relatório de atividades com

comprovante de inscrição e de situação ca-

comprovação das ações desenvolvidas; Re-

dastral de pessoa jurídica – CNPJ; Certidão

lação dos termos e/ou contratos firmados

de existência jurídica expedida pelo cartório

com o Poder Público nos dois últimos exer-

de registro civil ou cópia do estatuto regis-

cícios, especificando a Secretaria, número

trado e de eventuais alterações; Comprova-

do termo e/ou contrato, objeto e valor, e a

ção de que a Organização da Sociedade Ci-

comprovação da apresentação das presta-

vil funciona no endereço por ela declarado;

ções de contas, e, se for o caso, o resultado

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente

da sua análise pelo Poder Público.

atual; Relação nominal atualizada dos diri11
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Dicas para requerimento do Atestado
de Regular Funcionamento.
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E d i t a l
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Edital
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edital

Fundo OSC, prorrogado
prazo para recebimento
de propostas.
A Plataforma Mrosc abriu Edital visando destinar recursos
para que as Plataformas Estaduais fortaleçam sua estrutura
durante a pandemia, buscando evitar a interrupção de serviços
essenciais prestados, podendo ser apoiadas, por exemplo,
aquisições de equipamentos, como computadores e celulares
para viabilização de trabalho remoto; custeio de serviços de
internet fixa e móvel; custeio de infraestrutura essencial, como
contas de telefone, água e luz; entre outras demandas, inclusive
de pessoal.
Poderão

participar

as

seguintes

Plataformas

MROSC

Estaduais: AC, BA, DF, MG, PE, RJ, SC e SE, e as OSCs que
ficarem responsáveis pela gestão do recurso precisam ser
signatárias da Plataforma, conforme lista anexa ao Edital.
Devido ao momento complexo de pandemia e às dificuldades
para fechamento de propostas por parte de algumas
Plataformas Estaduais, o prazo para recebimento das propostas
foi prorrogado até 13/05/2020.

Para maiores
informações,
clique aqui.
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edital

Fundação Boticário, e d i t a l
Prêmios Sociais da
abertas inscrições
Fundação Mapfre.
até 14.05.2021.
A Fundação Boticário, visando estimular

A

Fundação

Mapfre,

visando

o

o desenvolvimento de soluções para desa-

reconhecimento de iniciativas e instituições

fios ambientais contemporâneos, lançou

de destaque internacional que promovam

nova edição da teia de soluções, que con-

a melhoria da sociedade, abriu inscrições

siste num processo de cocriação de proje-

para os Prêmios Sociais da Fundação

tos, capacitação, mentoria e apoio técnico

Mapfre, as quais estarão abertas até 31 de

e financeiro.

maio de 2021.

Poderão participar pessoas de todo o

Os prêmios são de 120 mil euros aos se-

Brasil com idade a partir de 18 anos, e o

lecionados (30 mil euros por categoria) e

objetivo é mobilizar profissionais de várias

estão divididos da seguinte forma: Prêmio

áreas do conhecimento, como tecnologia e

por toda uma vida profissional José Ma-

inovação, engenharia, biologia, oceanogra-

nuel Martínez Martínez, Prêmio à melhor

fia, ecologia, comunicação, marketing, ne-

entidade por sua trajetória e Prêmio ao me-

gócios, economia, ciências do mar, design,

lhor projeto ou iniciativa por seu impacto

desenvolvimento, programação e sustenta-

social. A organização também promove o X

bilidade, além de pesquisadores e acadê-

Prêmio Internacional de Seguros Julio Cas-

micos. As melhores soluções concorrerão a

telo Matrán.

apoios que, somados, podem chegar a até
R$ 1,5 milhão.
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Visite também nossas presenças nas mídias sociais,
bem como nosso site, em que poderão obter mais
informações e atualizações:

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.

