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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: Assistência Social, Edital, Saúde,
Geral e Educação.
Bom proveito!
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Edital Fundação Abrinq,
Programa Nossas Crianças.
A Fundação Abrinq publicou edital referente ao Programa Nossas Crianças (2021-2023)
visando fortalecer as organizações sociais que atuam com crianças e adolescentes entre 0 e
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assistênca social

18 anos, em situação de vulnerabilidade social.

dade Civil que:
• estejam instituídas, em conformidade com a legislação brasileira, como associações,
institutos ou fundações sem fins lucrativos;
• estejam adimplentes com suas obrigações legais, financeiras e fiscais;
• possuam Estatuto Social que explicite o atendimento direto e gratuito de crianças
e de adolescentes;
• estejam registradas no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do município
em que estão instaladas e/ou que desenvolvem suas atividades;
• tenham no mínimo 3 (três) anos de fundação e efetiva atuação;
• sejam responsável direto pela execução do projeto inscrito.

Para maiores informações,
clique aqui.
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As inscrições estão abertas até 30 de abril e poderão se inscrever Organizações da Socie-
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Assistência social

Acesso a Unidades de Acolhimento.
Em caso de pessoa que precise de

As Unidades atendem crianças e adoles-

acolhimento,

é

possível

buscar

uma

centes; jovens de 18 a 21 anos; pessoas ido-

Unidade

Acolhimento

que

possa

sas; adultos com deficiência; pessoas em

atendê-la. Tais unidades buscam assegurar

situação de rua; migrantes; mulheres em

a

ou

situação de violência doméstica e familiar,

famílias que se encontrem em situação de

e adultos e famílias atingidos por calamida-

abandono, ameaça ou violação de direitos

des públicas e emergências. Especificamen-

e que estejam afastados temporariamente

te para o caso de crianças e adolescentes, há

de seu núcleo familiar ou comunitário. As

a necessidade de aplicação prévia de medi-

Unidades de Acolhimento podem funcionar

da protetiva pelo Poder Judiciário.

de

proteção

integral

a

indivíduos

como Acolhimento Institucional, Abrigo,
Casa-Lar, Casa de Passagem ou Residência

É possível verificar se há uma Unidade de

Inclusiva. Há ainda as formas de República

Acolhimento em seu Município através do

e de Família Acolhedora.

aplicativo móvel:

Clique aqui

Para maiores informações,
clique aqui.
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Edital
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edital

A Rede Papel Solidário está com edi-

tos em cartório e o momento de procurar

tal aberto para Organizações da Socieda-

uma contabilidade parceira; diretrizes so-

de Civil, coletivos e negócios de impacto.

bre gestão e boas práticas; transparência;

Esse edital oferta mentorias de fortale-

formas de se relacionar com o poder públi-

cimento institucional nas áreas: jurídica,

co ou parceiros privados; como contratar

gestão, contábil, sustentabilidade e comu-

equipe; certificados e qualificações públicas

nicação com a finalidade de expandir os

(isenções/imunidades/leis de incentivo);

impactos gerados pela atuação dos grupos

possibilidade de acessar a rede de voluntá-

em suas localidades. Durante o período de

rios do ATADOS para desenvolvimento de

1 (um) ano, haverá mentorias mensais, on-

atividades que identificarmos como neces-

-line, tratando dos seguintes temas: refle-

sárias durante o período de Incubação; ao

xão sobre a melhor forma de constituição

final do Programa, ter acesso ao relatório

do projeto de acordo com a maturidade do

de impacto, elaborado pelo ATADOS em

grupo; estudo sobre as finalidades estatu-

parceria com a REDE.

tárias de acordo com as áreas de políticas
públicas; principais aspectos estatutários;

Poderão participar os grupos informais

governança; possibilidade de remuneração

que atuam em regiões periféricas, em todo

de dirigentes; orientação para estabeleci-

o Brasil, compostos por pessoas de baixa

mento de atividade de geração de renda;

renda e/ou em situação de vulnerabilida-

elaboração dos documentos constitutivos;

de que já desenvolvam atividades socio-

orientações sobre registro dos documen-

ambientais relevantes em sua localidade
por meio da indicação de um representante

Para maiores informações,
clique aqui.

do grupo.
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Rede Papel Solidário, inscrições
abertas até 07 de maio.
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Saúde
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saúde

Prorrogação do prazo
de aceitação da Declaração
do Gestor do SUS.
A Portaria GM/MS n.º 563, de 29 de
de 2021, alterou a Portaria de Consolidação
n.º 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
para prorrogar o prazo em que será aceita a
Declaração do Gestor do Sistema Único de
Saúde (SUS) como instrumento congênere
para fins de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área
de Saúde.

de prestação de serviços de saúde.
A determinação acima também se aplica
aos processos de concessão e renovação de
certificação pendentes de decisão na data de
publicação da Lei n.º 14.123, de 10 de março
de 2021, que alterou a redação dos §§ 2º e
4º do art. 1º da Lei n.º 13.650, de 11 de abril
de 2018.

O artigo 223-A, com nova redação, estabeleceu

Ainda, determinou a portaria que a

que, nos processos de concessão e renovação da

declaração não será aceita nos processos de

certificação com requerimentos protocolados

concessão e renovação de certificação cujos

até 31 de dezembro de 2021 e com exercício de

requerimentos sejam protocolados a partir

análise até 2020, nos termos do caput do art. 3º

de 1º de janeiro de 2022 e com exercício

da Lei n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009,

de análise a partir de 2021, nos termos do

será considerada como instrumento congênere

caput do art. 3º da Lei n.º 12.101, de 27 de

declaração do gestor local do Sistema Único de

novembro de 2009.
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março de 2021, publicada em 31 de março

Saúde – SUS que ateste a existência de relação
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saúde

A Lei n.º 14.128, de 26 de março de 2021,

II. 1 (uma) única prestação de valor

dispõe sobre compensação financeira a ser paga

variável devida a cada um dos depen-

pela União aos profissionais e trabalhadores de

dentes menores de 21 (vinte e um) anos,

saúde que, durante o período de emergência

ou 24 (vinte e quatro) anos se cursando

de saúde pública de importância nacional

curso superior, do profissional ou tra-

decorrente da disseminação do novo coronavírus

balhador de saúde falecido, cujo valor

(SARS-CoV-2),

no

será calculado mediante a multipli-

atendimento direto a pacientes acometidos

cação da quantia de R$ 10.000,00 (dez

pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares

mil reais) pelo número de anos inteiros

em determinado período de tempo, no caso de

e incompletos que faltarem, para cada

agentes comunitários de saúde ou de combate

um deles, na data do óbito do profis-

a endemias, tornarem-se permanentemente

sional ou trabalhador de saúde, para

incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge

atingir a idade de 21 (vinte e um) anos

ou companheiro, aos seus dependentes e aos

completos, ou 24 (vinte e quatro) anos

seus herdeiros necessários, em caso de óbito.

se cursando curso superior.

por

terem

trabalhado

A compensação financeira será composta de:
I. 1 (uma) única prestação em valor fixo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devida ao
profissional ou trabalhador de saúde incapacitado permanentemente para o trabalho
ou, em caso de óbito deste, ao seu cônjuge ou
companheiro, aos seus dependentes e aos seus

Para ter direito à compensação financeira, o profissional ou seu dependente
deverá comparecer ao órgão competente e apresentar o devido requerimento,
mas ainda há necessidade que seja publicada norma que regulamente como
as compensações serão realizadas.

herdeiros necessários, sujeita, nesta hipótese,
a rateio entre os beneficiários;

Para maiores informações,
clique aqui.
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Pagamento de compensação financeira
pela União aos profissionais da saúde.
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geral

Nova Lei de Licitações.
Foi publicada, em 1º de abril de 2021, a nova Lei de Licitações (Lei
n.º 14.133) que substituirá, após o prazo de transição de 2 anos, a
Lei Geral das Licitações (Lei n.º 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei n.º
10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações/RDC (Lei n.º
12.462/11). Durante esse prazo de transição, a nova norma já poderá
ser aplicada. No entanto, ainda será possível realizar licitações pelo
regime tradicional, visando uma adaptação gradativa de todos os entes
envolvidos. Ao final do prazo de transição, a nova lei será obrigatória
para todos. No que concerne às entidades sem fins lucrativos, em seu
artigo 75, incisos XIV, XV e XVI, consta que poderá haver dispensa
de licitação nos casos de: XIV – contratação de associação de pessoas
com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade,
por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação
de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados
12
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exclusivamente por pessoas com deficiência; XV – contratação de
instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar
e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive
para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para
contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa
presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e
profissional e não tenha fins lucrativos; XVI – para aquisição, por pessoa
jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a
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saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente,
tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta,
sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à
inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à
execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência
de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do
inciso XII do caput deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim
específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
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Educação
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educação

MEC oferece formação on-line
sobre como aplicar o BNCC
nas aulas de Educação Física.
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O Ministério da Educação está oferecendo formação on-line com dicas sobre como aplicar a Base Nacional Comum
Curricular às aulas de Educação Física.
Os cursos possuem carga horária de 20 horas e são
certificados pelo Programa Impulsiona. O primeiro curso
aborda o assunto “BNCC na Prática: do Currículo à sala de
aula”. O segundo trata do “BNCC na Prática: Como Planejar
as aulas de Educação Física”. Professores, coordenadores
pedagógicos e gestores da área da educação podem se
inscrever gratuitamente.

Para maiores
informações,
clique aqui.
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educação

Regulamentação do Fundeb – Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação.
O Decreto n.º 10.656, de 22 de março de

Destaque-se que, somente serão compu-

2021, regulamentou o Fundo de Manuten-

tadas matrículas apuradas pelo Censo Es-

ção e Desenvolvimento da Educação Bá-

colar da Educação Básica realizado pelo

sica e de Valorização dos Profissionais da

Inep, sendo os Estados, o Distrito Federal

Educação – Fundeb. Referido Decreto, em

e os Municípios responsáveis pela exatidão

seu artigo 9, garantiu a redistribuição intra-

e fidedignidade das informações prestadas

estadual dos recursos.

ao Censo Escolar da Educação Básica (artigo 12).

Os recursos serão distribuídos consideradas exclusivamente as matrículas presen-

No entanto, caberá a toda a cadeia de ges-

ciais efetivas nos respectivos âmbitos de

tores e informantes zelar pelo cumprimen-

atuação prioritária, da seguinte forma: Mu-

to das normas e dos prazos estabelecidos

nicípios – Educação Infantil e Ensino Fun-

pelo Inep no período de execução do Cen-

damental; Estados – Ensino Fundamental e

so Escolar da Educação Básica.

Ensino Médio; e Distrito Federal – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio (artigo 10).

Para maiores informações,
clique aqui.

16

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.

