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Certificado
Casa dos Velhos Irmã Alice

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assitência Social
Por intermédio da Portaria 49 de 09 de maio de 2022
Publicada no DOU de 25/05/2022 – prorrogado vencimento
Confere a Casa dos Velhos Irmã Alice, a imunidade tributária nos termos da
legislação brasileira, não sendo permitido a nenhum ente público ou privado lançar
impostos de qualquer natureza sobre seu patrimônio, renda ou serviços.

CNPJ
· 49.070.097/0001-06

CERTIFICADO
235874.0009277/2019 � de 01/01/2020 a 31/12/2023
· A apresentação do processo de renovação dentro de até 60 dias da data da

publicação do diário oficial considerará como ininterrupto o prazo de vigência da
certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, com os direitos de
imunidade tributária.

DIREITOS DESTA CERTIFICAÇÃO
1. Artigo 150 da Consituição Federal

· Veda a União, Estados e Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei*.

2. Artigo 9º. e 14º. Do Código Tributário Nacional
· Esclarece quais são os requisitos da lei*, quais sejam:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.

3. Lei 12.101/2009 Impõe regras para determinar quais entidades são efetivamente de assistência social para
poderem ser enquadradas nos quesitos acima.
· Lei 12.101 - 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:

Este material foi produzido para servir de orientação e subsídio legal, contendo a reprodução de todas as informações cadastrais e a sua
legislação pertinente.
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