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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PORTARIA Nº 1.045, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de 

dezembro de 2019, resolve pela PROCEDÊNCIA DA REVISÃO ADMINISTRATIVA, 

instaurada pela Portaria nº 721, de 15 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de 16 de julho de 2021, relativa ao Processo nº 23000.017236/2015-75, 

com o objetivo de: 

Art. 1º REFORMAR a decisão que manteve o indeferimento do pedido de 

concessão originária do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social 

(CEBAS), publicado pelo Despacho Ministerial, de 12 de fevereiro de 2020, no DOU 

de 13 de fevereiro 2020, no sentido de conceder o certificado CEBAS à entidade 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BETEL BRASILEIRO, CNPJ nº 18.993.664/0001-64, 

com sede em São Paulo/SP, com validade para o período de 3 (três) anos, a contar da 

publicação da decisão no DOU, nos autos do Processo nº 23000.017236/2015-75, em 

razão do comprimento de todos os requisitos previstos na Lei nº 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, e legislações aplicadas à matéria, nos termos constantes na Nota 

Técnica em comento; 

Art. 2º ENCAMINHAR a presente revisão administrativa, em face da decisão do 

Senhor Ministro de Estado da Educação, acompanhada dos subsídios necessários, 

estes elaborados pela área técnica competente, com os elementos de fato e de direito 

que embasarão a análise jurídica, por parte da Douta Consultoria Jurídica junto ao 

Ministério da Educação (CONJUR/MEC); e 

Art. 3º RECOMENDAR que o resultado desta revisão administrativa seja 

comunicado à entidade. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PAULO ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA 

(Publicação no DOU n.º 178 de 20.09.2021, Seção 1, página 33) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 


