
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGO PASSIONISTA 

APOIE UMA CAUSA! 

Doações com incentivos fiscais para dedução 
de Imposto de Renda 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA 

Irmãs Passionistas 



 

 

Os projetos sociais realizados pelas API ajuda as pessoas a 

mudar de condição, visa prevenção e emancipação das pessoas 

atendidas, romper com ações assistencialistas e sem deixar as 

pessoas dependentes da caridade alheia e sua permanência na 

situação de vulnerabilidade. 

Nós, como cidadãos, temos como contribuir para essa 

garantia dos direitos das pessoas, fazendo a nossa parte de 

maneira organizada, contribuindo com organizações que realizam 

um trabalho sério e ainda ter seu imposto de renda devido 

direcionado a causa que você acredita.  

Por isto, escrevemos está cartilha para orientar as pessoas 

que queiram nos ajudar, pois além do apoio na manutenção dos 

nossos projetos sociais, você terá benefícios fiscais para dedução 

no seu imposto de renda.  

 

As Irmãs Passionistas atuam no Brasil há 95 anos, com a missão 

de assistir e educar integralmente o ser humano, a partir de 

valores éticos, cristãos e da identidade passionista, para a sua 

realização plena e comprometida com uma sociedade solidária. 

Conheça nossos projetos: 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECANTO PASSIONISTA SÃO VICENTE DE 

PAULO 

  

A entidade acolhe 60 idosos em ILPI (Instituição de 

Longa Permanência para Idosos), na sua maioria sem 

vínculos familiares e em situação de vulnerabilidade social 

ou risco. 

                         

 

OBRA SOCIAL PASSIONISTA MARIA 

MADALENA 

 

Entidade atende 20 crianças e adolescentes, no 

Programa de Acolhimento Institucional em medida de 

proteção. Crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social. 

NOSSO PROJETOS 



 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA 

Entidade atende 45 famílias e 

indivíduos. Através do atendimento as 

situações de emergências: alimentos, 

materiais de higiene, materiais de limpeza, 

encaminhamento diversos para rede de serviços 

socioassistencial, orientação e apoio às famílias e 

indivíduos. Sendo um espaço de referência e apoio as 

famílias e indivíduos.                                     

                                        

CENTRO SOCIOEDUCACIONAL PASSIONISTA 

SÃO PAULO DA CRUZ 

Realizamos o Projeto Promosser - 

Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo 

familiar, através de Oficinas de capacitação, visando que 

os beneficiários adquiram habilidades na confecção de 

peças, para uso próprio ou para fins de geração de renda 

como complemento na renda familiar. Todos os cursos são 

fornecidos certificado de participação e contam a 

colaboração das irmãs, funcionários e os voluntários 

passionistas. 



 

COLÉGIO PASSIONISTA SANTA LUZIA 

Colégio cem por cento gratuito às 

crianças de educação básica, com 

capacidade de atendimento até 2017 de 

120 alunos, séries iniciais do primeiro ao quinto ano. 

                              

LAREIRA PASSIONISTA SÃO JOSÉ 

Atendimento as famílias e 

indivíduos. Através do atendimento as 

situações de emergências: alimentos, materiais de higiene, 

materiais de limpeza, encaminhamento diversos para rede 

de serviços socioassistencial, orientação e apoio às famílias 

e indivíduos. Sendo um espaço de referência e apoio as 

famílias e indivíduos. Realiza também o projeto capacitar, 

tem como foco fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária e a contribuição para o retorno ou 

permanência dos adolescentes e jovens na escola, por 

meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 

convivência social, a participação cidadã e uma formação 

geral para o mundo do trabalho. 



 

CCA - CASA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Espaço de prevenção, apoio e 

promoção das crianças e adolescentes 

atendidos a fim de minimizar ou extinguir as diversas 

formas de exposição das crianças e adolescentes, as 

situações de risco pessoal e social que apresentam.  

Através das oficinas: 

• Confecção de bolas artesanais. 

• Artesanato. 

• Inclusão Digital “Centrinho”. 

                          

CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TALITHA KUM 

Acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes do sexo feminino, de 10 a 18 

anos, e excepcionalmente seus filhos, em Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade – afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo. 

 



 

 

 

 

 

Chegamos até aqui...pela Graça e Providência de Deus, 

por isto, somos GRATAS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       

DOAÇÕES PESSOA                                                      

JURÍDICA 

 

 

1. Via fundos municipais: FUMCAD (Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente) e FUMDI 

(Fundo Municipal dos Direitos do Idoso). O valor 

poderá ser abatido em 1% do imposto de renda 

devido. Neste caso o valor a ser doado é depositado 

na conta do fundo municipal que será repassado à 

instituição através de apresentação de um projeto 

social específico. 

 

 

 

 

2.  Doações por empresas tributadas pelo lucro real, por 

constituirmos uma UPF (instituição de utilidade 

pública federal) e por sermos certificadas pelo CEBAS 

(Certificação de Entidade Beneficentes de Assistência 

Social). 

FORMAS DE DOAÇÃO 

Importante: Quando houver a doação via fundo, 
solicite a declaração de benefícios fiscais que 

devem ser entregues pelos conselhos.    



 

As doações podem ser feitas diretamente na conta da 

instituição, mediante apresentação de recibo fornecido 

pela instituição de acordo com o modelo proposto pela 

Receita Federal (Instrução Normativa 87/96). 

Atendemos as exigências do Artigo 14 do Código 

Tributário Nacional (não distribuímos lucro e temos 

escrituração contábil). O valor poderá ser abatido em até 

2% do lucro operacional.  

 

 

DOAÇÕES                                                          

PESSOA FÍSICA 

 

 

Para efeitos de dedução de Imposto de Renda as 

deduções só poderão ser feitas via fundos municipais: 

FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente) e FUMDI (Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso). 

O valor poderá ser abatido em 6% do imposto devido. 



 

Orientações para doação via conselhos municipais 

Quando a doação for realizada na conta do conselho 

municipal, pedimos que você identifique que sua doação, 

está sendo direcionada para uma unidade social das Irmãs 

Passionistas por você escolhida. 

 Desta forma, você estará nos auxiliando no 

cumprimento da nossa missão institucional e poderá 

acompanhar a transparência e aplicabilidade da doação 

realizada.   

 

 

No momento de declarar o Imposto de Renda, para 

que a doação tenha validade e você consegui a dedução. 

Ela deverá constar como DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA COMPLETA e não a declaração de imposto de 

renda simplificada. 

A doação deverá ser dentro do exercício para que 

tenha validade na sua declaração de imposto de renda 

quando for entregue no ano seguinte, ou seja, até o dia 31 

de dezembro as doações podem ser feitas. 

IMPORTANTE 



 

                                            CONTATOS: 
Associação Protetora da Infância 
Rua Cônego Eugênio Leite, 845 Pinheiros – São Paulo/SP 
CNPJ: 60.919.909/0001-70 
TEL (11) 3087.2400     Email: social.api@passionista.com.br 
 
Casa da Criança e do Adolescente 
Curso de formação profissional e educação complementar a 
escola. Alexânia/GO Tel. (62) 3336.1185 
 
Casada da Criança e do Adolescente 
Programa de Acolhimento Institucional de Crianças e 
Adolescentes - Goiânia/GO Tel.: (62) 3218.2070 
 
Centro Socioeducacional Passionista São Paulo da Cruz 
Curso de formação profissional e educação complementar a 
escola. Itaboraí/RJ Tel.: (21) 3637.1818 
 
Colégio Passionista Santa Luzia 
Educação básica - séries iniciais. Barbacena/MG  
Tel.: (32) 3362.2801 
 
Lareira Passionista São José 
Projeto Ação Social - São Paulo/SP - Tel (11) 2203.2101 
 
Obra Social Passionista Maria Madalena 
Programa de Acolhimento Institucional de Crianças e 
Adolescentes e educação complementar a escola. 
Taboão da Serra/SP Tel (11) 4701.3123 
 
Recanto Passionista São Vicente de Paulo 
Instituição de Longa Permanência para Idosos 
Bebedouro/SP Tel (17) 3342.1423 
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