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LAW No. 12,101, OF NOVEMBER 27, 2009 
  
  

Provides for the certification of social 

assistance charities; regulates the 

procedures for exemption from social 

security contributions; amends Law No. 

8,742, of December 7, 1993; repeals 

provisions of Laws No. 8,212, of July 24, 

1991, 9,429, of December 26, 1996, 

9,732, of December 11, 1998, 10,684, of 

May 30, 2003, and of Provisional 

Measure No. 2,187-13, August 24, 

2001; and makes other arrangements. 
  
  

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
I make it known that the National Congress decrees and I sanction the 

following Law: 
  

CHAPTER I 
PRELIMINARY PROVISIONS 

  
Art. 1 The certification of social assistance charities and exemption from 

social security contributions will be granted to non-profit legal entities, recognized as 

social welfare charities for the purpose of providing services in the areas of social 

assistance, health or education, and that comply with the provisions of this Law. 
Single paragraph. (VETOED) 
  
Art. 2 The entities referred to in art. 1º must obey the principle of universal 

service, being forbidden to direct their activities exclusively to their associates or the 

professional category. 
  

CHAPTER II 
CERTIFICATION 

  
Art. 3 The certification or its renewal will be granted to the charitable entity 

that demonstrates, in the fiscal year prior to the application, observing the minimum 

period of 12 (twelve) months of constitution of the entity, the compliance with the 

provisions of Sections I, II, III and IV of this Chapter, according to the respective areas 

of activity, and cumulatively comply with the following requirements: 
I - be constituted as a legal entity under the caput of art. 1st; and 
II - provide, in its constitutive acts, in case of dissolution or extinction, the 

allocation of any remaining assets to similar non-profit entities or public entities. 
Single paragraph. The minimum period of compliance with the 

requirements referred to in this article may be reduced if the entity is a service provider 

through a contract, agreement or similar instrument with the Unified Health System 



(SUS) or with the Unified Social Assistance System (Its ), in case of local need attested 

by the manager of the respective system. (Sole paragraph with the wording given by 

Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
  

Section III 
Social Assistance 

  
Art. 18. The certification or its renewal will be granted to the social 

assistance entity that provides services or performs socio-assistance actions, free of 

charge, continued and planned, for users and for those who need them, without 

discrimination, in compliance with Law nº 8.742, of December 7, 1993. (“ Caput ” of 

the article as amended by Law 12.868, of 10/15/2013) (“Caput” of the article declared 

unconstitutional, under concentrated control, by the Supreme Federal Court, by ADI nº 

4,480, published in the DOU of 3/4/2020) 
§ 1 Social assistance entities are those that provide, on a non-profit basis, 

assistance and advice to beneficiaries covered by Law No. 8,742, of December 7, 1993, 

and those that act in the defense and guarantee of their rights. (Paragraph with wording 

given by Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
§ 2 Observing the provisions of the caput and § 1, social assistance entities 

are also considered: (“ Caput ” of the paragraph with the wording given by Law 12.868, 

of 10/15/2013) 
I - those that provide services or socio-assistance actions, without any 

requirement of consideration from users, with the objective of enabling and 

rehabilitating people with disabilities and promoting their inclusion in community life, 

in facing the existing limits for people with disabilities, articulated or not with 

educational or health actions; (Item added by Law No. 12,868, 10/15/2013) 
II - those referred to in item II of art. 430 of the Consolidation of Labor 

Laws (CLT), approved by Decree-Law no. 5,452, of May 1, 1943, provided that the 

learning programs of adolescents, young people or people with disabilities are provided 

with the purpose of promoting integration into the labor market, pursuant to Law No. 

8,742, of December 7, 1993, subject to the protective actions provided for in Law No. 

8,069, of July 13, 1990; and (Item added by Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
III - those that perform a provisional institutional reception service for 

people and their companions, who are in transit and without self-support conditions, 

during the treatment of serious illnesses outside the place of residence, in compliance 

with Law No. 8,742, of December 7, 1993. (Item added by Law No. 12,868, of 

10/15/2013) 
§ 3 As long as the provisions of the caput and § 1 of this article and in 

art. 19, except for the requirement of gratuity, the entities referred to in art. 35 of Law 

no. 10,741, of October 1, 2003, may be certified, with the proviso that any charge for 

the participation of the elderly in the cost of the entity takes place under the terms and 

limits of § 2 of art. 35 of Law nº 10.741, of October 1, 2003. (Paragraph with wording 

given by Law nº 12.868, of 10/15/2013) 
§ 4 The entities certified as social assistance will have priority in the signing 

of agreements, contracts or similar instruments with the public power for the execution 

of social assistance programs, projects and actions. (Paragraph with wording given by 

Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
  
Art. 19. The following are also requirements for the certification of a social 

assistance entity: 
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I - be registered with the respective Municipal Social Assistance Council or 

the Social Assistance Council of the Federal District, as the case may be, pursuant to 

art. 9 of Law nº 8.742, of December 7, 1993; and 
II - integrate the national register of social assistance entities and 

organizations referred to in item XI of art. 19 of Law No. 8,742, of December 7, 1993. 
§ 1 When the social assistance entity operates in more than one 

Municipality or State or in any of these and in the Federal District, it must register its 

activities with the Social Assistance Council of the respective Municipality of operation 

or the Federal District, upon presentation of its plan or activity report and proof of 

registration with the Board at its headquarters or where it carries out its main activities. 
Paragraph 2. When there is no Social Assistance Council in the 

Municipality, social assistance entities must register with the respective State Councils. 
  
Art. 20. The proof of the link of the social assistance entity to the private 

social assistance network within the scope of SUAS is a sufficient condition for the 

granting of certification, within the period and in the manner to be defined in 

regulations. 
  

Section IV 
Concession and Cancellation 

  
Art. 21. The analysis and decision of the requests for granting or renewing 

the certificates of the charitable entities of social assistance will be assessed in the scope 

of the following Ministries: 
I - Health, regarding health sector entities; 
II - Education, regarding educational entities; and 
III - Social Development and Fight against Hunger, regarding social 

assistance entities. 
§ 1 The entity interested in the certification must present, together with the 

application, all the documents necessary to prove the requirements referred to in this 

Law, in the form of the regulation. 
§ 2 º The processing and evaluation of the application should follow the 

chronological order of their presentation, except in case of pending diligence, duly 

justified, or if the entity or non-profit institution and organization of society civil to 

celebrate partnership to run project , activity or service in accordance with an 

international cooperation agreement to which the Federative Republic of Brazil is a 

party. ( Paragraph with wording given by Law No. 13,204, of 12/14/2015) 
§ 3 The application will be considered within the period to be established in 

the regulation, observing the peculiarities of the Ministry responsible for the entity's 

area of operation. 
§ 4 The validity period of the certification will be from 1 (one) to 5 (five) 

years, according to criteria defined in regulation. (Paragraph with wording given by 

Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
§ 5 The administrative certification process must, in each Ministry involved, 

have full publicity of its processing, and must allow society to monitor the entire 

process on the internet. 
§ 6 The Ministries responsible for certification must maintain, on the 

respective websites, an updated list with the data related to the certificates issued, their 

validity period and on the certified entities, including the services provided by them 

within the certified scope and financial resources to be they intended. 
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Art. 22. The entity that acts in more than one of the areas specified in art. 1st 

must apply for certification and renewal at the Ministry responsible for the entity's main 

area of activity. 
Single paragraph. The area defined as the main economic activity in the 

National Register of Legal Entities of the Ministry of Finance is considered a 

predominant area of activity. 
  
Art. 23. (VETOED) 
  
Art. 23-A. The entities referred to in item I of § 2 of art. 18 will be certified 

exclusively by the Ministry of Social Development and Fight against Hunger, even 

though they carry out their activities in conjunction with educational or health actions, 

dispensing with the manifestation of the Ministry of Health and the Ministry of 

Education and the analysis of the criterion of the predominant activity provided for in 

art. 22. 
Single paragraph. For the certification of the entities referred to in item I of 

§ 2 of art. 18, it is up to the Ministry of Social Development and Fight against Hunger 

to verify, in addition to the requirements of art. 19, compliance with the provisions: 
I - in the sole paragraph of art. 5th, by entities that carry out their activities 

in conjunction with health actions; and 
II - in the sole paragraph of art. 12, by entities that carry out their activities 

in conjunction with educational actions. (Article added by Law No. 12,868, of 

10/15/2013) 
  
Art. 24. The Ministries referred to in art. 21 must ensure compliance with 

the conditions that gave rise to the entity's certification as a beneficiary of social 

assistance, and they must confirm that these requirements are being met when 

examining the request for renewal of certification. 
§ 1 The request for renewal of the certification filed during the 360 (three 

hundred and sixty) days preceding the final term of validity of the certificate will be 

considered timely. (Paragraph with wording given by Law No. 12,868, of 10/15/2013) 
§ 2º The certification of the entity will remain valid until the date of the 

decision on the renewal application timely submitted. 
§ 3º Applications filed before 360 (three hundred and sixty) days after the 

certificate's final term of validity will not be known. (Paragraph added by Law 12.868, 

of 10/15/2013) 
  
Art. 25. If, at any time, the non-compliance with the requirement established 

in this Chapter is verified, the certification will be canceled, under the terms of the 

regulations, ensuring the contradictory and broad defense. 
  
  

CHAPTER IV 
EXEMPTION 

  
Section I 

Requirements 
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Art. 29. The charitable entity certified under Chapter II will be entitled to an 

exemption from the payment of contributions referred to in arts. 22 and 23 of Law No. 

8,212, of July 24, 1991, provided that it meets, cumulatively, the following 

requirements: 
I - do not perceive their directors, directors, partners, founders or 

benefactors remuneration, advantages or benefits, directly or indirectly, by any form or 

title, due to the competencies, functions or activities attributed to them by the respective 

constitutive acts, except in the case of non-profit assistance associations or foundations, 

whose directors may be remunerated, provided that they act effectively in executive 

management, respected as maximum limits the values practiced by the market in the 

region corresponding to their area of activity, and their value must be fixed by 

the superior decision of the entity, registered in the minutes, with communication to the 

Public Ministry, in the case of foundations; ( Item with wording provided by Law No. 

13,151, of 7/28/2015) 
II - invest its income, resources and eventual surplus fully in the national 

territory, in the maintenance and development of its institutional objectives; 
III - present a negative certificate or a positive certificate with a negative 

effect on debts related to the taxes administered by the Secretariat of the Federal 

Revenue of Brazil and a certificate of regularity from the Guarantee Fund for Seniority - 

FGTS; 
IV - keep regular accounting records that record income and expenses, as 

well as the free application in a segregated manner, in accordance with the rules issued 

by the Federal Accounting Council; 
V - do not distribute results, dividends, bonuses, participations or portions 

of your assets, under any form or pretext; 
VI - keep in good order, for a period of 10 (ten) years, counted from the date 

of issue, the documents that prove the origin and application of its resources and those 

related to acts or operations carried out that imply changes in the equity situation; 
VII - comply with the accessory obligations established in the tax 

legislation; 
VIII - present the accounting and financial statements duly audited by an 

independent auditor legally qualified by the Regional Accounting Councils when the 

annual gross revenue earned is higher than the limit set by Complementary Law 123, of 

December 14, 2006. 
§ 1 The requirement referred to in item I of the caput does not prevent: 
I - remuneration to non-statutory directors who have an employment 

relationship; 
II - the remuneration to statutory officers, provided that they receive 

remuneration lower, in its gross amount, than 70% (seventy percent) of the limit 

established for the remuneration of federal executive branch employees. (Paragraph 

added by Law 12.868, of 10/15/2013) 
§ 2 The remuneration of statutory officers referred to in item II of § 1 must 

comply with the following conditions: 
I - no paid officer may be a spouse or relative up to the 3rd (third) degree, 

including the like, of the institutors, partners, directors, counselors, benefactors or 

equivalents of the institution referred to in the caput of this article; and 
II - the total amount paid as remuneration to officers, for the exercise of 

statutory duties, must be less than 5 (five) times the amount corresponding to the 

individual limit established in this paragraph. (Paragraph added by Law 12.868, of 

10/15/2013) 
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§ 3 The provisions of §§ 1 and 2 do not preclude the remuneration of the 

person of the statutory officer or director who, cumulatively, has a statutory and 

employment relationship, unless there is incompatibility of working hours . (Paragraph 

added by Law 12.868, of 10/15/2013) 
  
Art. 30. The exemption referred to in this Law does not extend to an entity 

with its own legal personality constituted and maintained by the entity to which the 

exemption was granted. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 

 

LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 
 

 

Dispõe sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social; regula os 

procedimentos de isenção de contribuições para a 

seguridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis 

nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 

dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 

1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida 

Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e 

dá outras providências.  

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de 

contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a 

finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que 

atendam ao disposto nesta Lei.  

Parágrafo único. (VETADO)  

 

Art. 2º As entidades de que trata o art. 1º deverão obedecer ao princípio da 

universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus 

associados ou a categoria profissional.  

 

CAPÍTULO II 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 3º A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que 

demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 

(doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV 

deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  



I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1º; e  

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a 

destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a 

entidades públicas.  

Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este 

artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de contrato, convênio 

ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde (SUS) ou com o Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), em caso de necessidade local atestada pelo gestor do respectivo 

sistema. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

 

Seção III 

Da Assistência Social 

 

Art. 18. A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de assistência 

social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e 

planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.868, de 

15/10/2013) (“Caput” do artigo declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo 

Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 4.480, publicada no DOU de 3/4/2020) 

§ 1º Consideram-se entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins 

lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. (Parágrafo com redação 

dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º, também são consideradas entidades de 

assistência social: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

I - as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de 

contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com 

deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites 

existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais 

ou de saúde; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, desde que os programas de 

aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com deficiência sejam prestados com a 

finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, observadas as ações protetivas previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990; e (Inciso acrescido pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de 

seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de autossustento, durante o 

tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, observada a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

§ 3º Desde que observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo e no art. 19, 

exceto a exigência de gratuidade, as entidades referidas no art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de 

participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos e limites do § 2º do art. 35 da Lei 

nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.868, de 

15/10/2013) 
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§ 4º As entidades certificadas como de assistência social terão prioridade na 

celebração de convênios, contratos ou instrumentos congêneres com o poder público para a 

execução de programas, projetos e ações de assistência social. (Parágrafo com redação dada 

pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

 

Art. 19. Constituem ainda requisitos para a certificação de uma entidade de 

assistência social:  

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, nos termos do art. 9º da Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; e  

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de 

que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  

§ 1º Quando a entidade de assistência social atuar em mais de um Município ou 

Estado ou em quaisquer destes e no Distrito Federal, deverá inscrever suas atividades no 

Conselho de Assistência Social do respectivo Município de atuação ou do Distrito Federal, 

mediante a apresentação de seu plano ou relatório de atividades e do comprovante de inscrição no 

Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas principais atividades.  

§ 2º Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as entidades 

de assistência social dever-se-ão inscrever nos respectivos Conselhos Estaduais.  

 

Art. 20. A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede 

socioassistencial privada no âmbito do SUAS é condição suficiente para a concessão da 

certificação, no prazo e na forma a serem definidos em regulamento.  

 

Seção IV 

Da Concessão e do Cancelamento 

 

Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos 

certificados das entidades beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos 

seguintes Ministérios:  

I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;  

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e  

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de 

assistência social.  

§ 1º A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o 

requerimento, todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta 

Lei, na forma do regulamento.  

§ 2º A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem 

cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente, devidamente justificada, 

ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e organização da sociedade civil que 

celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade com acordo de 

cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Parágrafo com 

redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015) 

§ 3º O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, 

observadas as peculiaridades do Ministério responsável pela área de atuação da entidade.  
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§ 4º O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme 

critérios definidos em regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.868, de 

15/10/2013) 

§ 5º O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, 

contar com plena publicidade de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o 

acompanhamento pela internet de todo o processo.  

§ 6º Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos 

sítios na internet, lista atualizada com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de 

vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo os serviços prestados por essas dentro do 

âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.  

 

Art. 22. A entidade que atue em mais de uma das áreas especificadas no art. 1º deverá 

requerer a certificação e sua renovação no Ministério responsável pela área de atuação 

preponderante da entidade.  

Parágrafo único. Considera-se área de atuação preponderante aquela definida como 

atividade econômica principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda.  

 

Art. 23. (VETADO)  

 

Art. 23-A. As entidades de que trata o inciso I do § 2º do art. 18 serão certificadas 

exclusivamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ainda que 

exerçam suas atividades em articulação com ações educacionais ou de saúde, dispensadas a 

manifestação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e a análise do critério da 

atividade preponderante previsto no art. 22.  

Parágrafo único. Para a certificação das entidades de que trata o inciso I do § 2º do 

art. 18, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome verificar, além dos 

requisitos do art. 19, o atendimento ao disposto:  

I - no parágrafo único do art. 5º, pelas entidades que exerçam suas atividades em 

articulação com ações de saúde; e  

II - no parágrafo único do art. 12, pelas entidades que exerçam suas atividades em 

articulação com ações educacionais. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

 

Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das 

condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência social, 

cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do 

pedido de renovação da certificação.  

§ 1º Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação 

protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de 

validade do certificado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

§ 2º A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o 

requerimento de renovação tempestivamente apresentado.  

§ 3º Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do termo 

final de validade do certificado não serão conhecidos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.868, 

de 15/10/2013) 
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Art. 25. Constatada, a qualquer tempo, a inobservância de exigência estabelecida 

neste Capítulo, será cancelada a certificação, nos termos de regulamento, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ISENÇÃO 

 

Seção I 

Dos Requisitos 

 

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção 

do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:  

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em 

razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 

constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos 

dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, 

respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à 

sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, 

registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Inciso com 

redação dada pela Lei nº 13.151, de 28/7/2015) 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;  

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de 

débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;  

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem 

como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas 

do Conselho Federal de Contabilidade;  

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 

seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;  

VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a 

atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;  

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;  

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 

auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a 

receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

§ 1º A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:  

I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;  

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração 

inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração 

de servidores do Poder Executivo federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.868, de 

15/10/2013) 
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§ 2º A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1º deverá 

obedecer às seguintes condições:  

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3º (terceiro) grau, 

inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da 

instituição de que trata o caput deste artigo; e  

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições 

estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual 

estabelecido neste parágrafo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013) 

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º não impede a remuneração da pessoa do dirigente 

estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se 

houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.868, de 

15/10/2013) 

 

Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade 

jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida.  
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