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Art. 3º Deferir a concessão de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo LAR ESPERANÇA,
CNPJ: 71.745.186/0001-56, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, com
validade de 03 (três) anos, a contar da data desta publicação, nos
termos do §2º, do art. 3º do Decreto nº 2.536/98.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 903 de
30/08/2012, no DOU de 03/09/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 170, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 143/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
44006.001192/2002-67, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
4 4 0 0 6 . 0 0 11 9 2 / 2 0 0 2 - 6 7 .

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 592 de 25/07/2012, no DOU de 30/07/2012, que
indeferiu o pedido de concessão da certificação de entidade bene-
ficente de assistência social.

Art. 3º Deferir a concessão de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo PROJETO BARNABÉ,
CNPJ: 03.349.247/0001-06, Recife/PE, com validade de 03 (três)
anos, a contar da data desta publicação, nos termos do §2º, do art. 3º
do Decreto nº 2.536/98.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 592 de
25/07/2012, no DOU de 30/07/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 171, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 042/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.090975/2009-14, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.090975/2009-14.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.462 de 30/11/2012, do DOU de 04/12/2012, que
indeferiu o pedido de renovação da certificação de entidade bene-
ficente de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO CA-
TARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO, CNPJ:
83.598.136/0001-72, Florianópolis/SC, com validade de 05 (cinco)
anos, a contar da data desta publicação, nos termos do §2º, do art. 3º,
do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/09.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, §1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.462 de
30/11/2012, do DOU de 04/12/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 172, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 21/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.075252/2009-87, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.075252/2009-87.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.479 de 30/11/2012, do DOU de 04/12/2012, que
indeferiu o pedido de renovação da certificação de entidade bene-
ficente de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo CONSELHO METRO-
POLITANO DE SÃO PAULO DA SOCIEDADE DE SÃO VICEN-
TE DE PAULO, CNPJ: 62.261.144/0001-59, São Paulo/SP, com va-
lidade de 05 (cinco) anos, a contar da data desta publicação, nos
termos do §2º, do art. 3º, do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art.
38-A, da Lei nº 12.101/09.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, §1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.479 de
30/11/2012, do DOU de 04/12/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 173, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 40/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.042371/2009-53, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.042371/2009-53.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS nº 50 de 07/02/2012, DOU de 10/02/2012, que indeferiu o
pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de as-
sistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela AÇÃO SOCIAL AR-
QUIDIOCESANA, CNPJ: 70.133.939/0001-00, João Pessoa/PB, pelo
período de 02/05/2010 a 01/05/2015, nos termos do art. 3º, §3º, do
Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS nº 50 de 07/02/2012,
DOU de 10/02/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 174, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 118/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.041061/2009-11, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
7 1 0 0 0 . 0 4 1 0 6 1 / 2 0 0 9 - 11 .

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS nº 352 de 15/06/2012, DOU de 18/06/2012, que indeferiu o
pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de as-
sistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO DE
EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE ARARAS, CNPJ:
44.220.853/0001-04, Araras/SP, pelo período de 05/05/2010 a
04/05/2015, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do §
único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS nº 352 de 15/06/2012,
DOU de 18/06/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 175, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 76/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.065400/2009-55, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.065400/2009-55.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS nº 912 de 12/09/2012, DOU de 14/09/2012, que indeferiu o
pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de as-
sistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO ITA-
PIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE, CNPJ:
57.486.235/0001-52, Itapira/SP, pelo período de 21/11/2009 a
20/11/2014, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do §
único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS nº 912 de 12/09/2012,
DOU de 14/09/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 176, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 015/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.088929/2009-47, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.088929/2009-47.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.535 de 30/11/2012, DOU de 05/12/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO MAN-
TENEDORA PANDORGA, CNPJ: 03.788.125/0001-16, São Leopol-
do/RS, pelo período de 01/12/2009 a 30/11/2014, nos termos do art.
3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.535 de
30/11/2012, DOU de 05/12/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 177, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 039/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.052207/2009-54, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.052207/2009-54.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.360 de 23/11/2012, DOU de 28/11/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLES-
CENTE DE ITAPEVA, CNPJ: 50.801.190/0001-14, Itapeva/SP, pelo
período de 16/05/2010 a 15/05/2015, nos termos do art. 3º, §3º do
Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.360 de
23/11/2012, DOU de 28/11/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 178, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 85/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71010.003553/2009-90, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71010.003553/2009-90.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.524 de 30/11/2012, DOU de 05/12/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO PIO XII
- IRMÃS FRANCISCANAS DA PROVIDÊNCIA DE DEUS, CNPJ:
61.000.071/0001-89, São Paulo/SP, pelo período de 01/01/2010 a
31/12/2014, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do §
único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.
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