
Avenida José Nogueira Vieira, 1.900  

Tiradentes  Campo Grande/MS

REALIZAÇÃO

f

www.asilososaojoaobosco.org.br

E67 
3345-0500 contato@asilosjb.org.br

asilosaojoaobosco

VELHICE, 
O tempo passa suave,
Despercebido, sem avisar.
Como um passe de mágica,
Num breve despertar,
Sentimos a tenra velhice
Querendo nos abraçar.

Autor Paulo Mendes Corrêa

REFLEXÃO

Montagem: Gersino José dos Anjos
Arte: Joyce Zanni

O CONTADOR, O LEÃO E O IDOSO

M I S S Ã O
Os contabilistas são os elos diretos de ligação entre 

os contribuintes do imposto de renda e as instituições
beneficiárias da doação. É um dever de responsabilidade  

 social de todo cidadão, levar adiante esta nobre MISSÃO.

Créditos IRPJ e IRPF (ONLINE,curso de ciências contábeis.)     

E NÃO DEIXE PARA O LEÃO

SINDICATO DOS CONTADORES

LOGOS

GRÁFICA

   
   

   



 OBSERVAÇÃO CNPJ DOS FUNDOS

             CNPJ do Fundo MUNICIPAL do Idoso CG/MS: 
             A destinação pode ser feita no ano calendário,

             CNPJ do Fundo ESTADUAL do Idoso/MS: 

             na declaração de ajuste anual é de 6%.

             CNPJ do Fundo NACIONAL do Idoso/BR: 

             na declaração de ajuste anual 

             - A lei 5.131/2012, revogou 

             a Lei 4.959/2011 e a Lei 5.088/2012 

             - 21.527.623/0001-97

  - 30.342.113/0001-36

  19.091.798/0001-52

             a título de antecipação, neste caso 

             - Regulamento pelo Decreto: 12.559/2015 

             o abatimento no imposto de renda,

             - Lei 5.095/2017

             A destinação pode ser feita diretamente 

             - Lei 12.213/2010

             de imposto de renda, e neste caso 

             - Alterada pela Lei 13.797/2019

             o abatimento no imposto de renda

             - Instrução Normativa RFB 1.131/2011

             na declaração de ajuste anual é de 3%.

Pode-se combinar as duas 

modalidades de destinação

e neste caso o montante 

na declaração de ajuste anual

não pode ultrapassar 6%.

   



             PASSO A PASSO 

 PARA DOAR AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

             1º: Acessar o endereço: http://www.campogrande.ms.gov.br/cmi/

             ou acesse a nossa plataforma:http://www.asilosaojoaobosco.org.br

             2º: Em http://http://www.asilosaojoaobosco.org.br: 

             NA ABA COMO AJUDAR, CLIQUE EM DOAÇÕES. 

             3º: Acesse o link de preenchimento em: 

             4º: Clicar no Link:  

             5º: Preencha o campo "Doação" com seus dados pessoais, escolha
             a Entidade de Destino e o valor da doação: 

             6º: No campo "Doação" clique no Link: 

             7º: Imprima o Boleto de Pagamento o qual é emitido com código de barras 
                  podendo ser pago em qualquer agência bancária. Após o pagamento o 

                  doador poderá emitir através do site o recibo da importância doada, com 
                  o número de protocolo inserido na Guia de Recolhimento de Doação 
                  para declaração do Imposto de Renda.
                  Acesse o site no qual possui outras informações.

             OBS: Caso não esteja cadastrado no sistema. 
                      Preencha o campo "Cadastrar Doador" e Clique em "Salvar": 

             Doação

             Gerar Guia

   
   

             Doação

             Cadastro Doador

*

*

*
*

*

*             Tipo de Pessoa: 

             Tipo de Pessoa: 

             CPF/CNPJ: 

             Nome do Doador: 

             Telefone: 

             CEP: 

             Logradouro: 

             Complemento: 

             Nome do Bairro: 

             Cidade:              UF: 

   

             E-mail: 

             Número do Logradouro: 

             Nome do Doador: 

             Entidade de Destino:

             Valor da Doação:              (Valor mínimo para doação: 20,00)

             * Campo de preenchimento obrigatório.

             * Campo de preenchimento obrigatório.

             CPF/CNPJ:

   
   

             Gerar Guia

         Salvar

CLIQUE E CONTRIBUA ATRAVÉS DO PORTAL.AQUI 

LEI Nº 13.797, DE JANEIRO DE 2019

"Art. 2º A. A partir do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, a pessoa física poderá optar 
pela doação aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso de 

 que trata  o inciso I do  caput do art. 12 da  Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, diretamente em 
sua declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de  vencimento da primeira quota ou da quota 
única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 5º A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas, 
 no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais 

e Nacional do Idoso concomitantemente com a opção de que trata o caput deste artigo, respeitado 
o limite previsto no inciso I do § 2º artigo.".

O fundo foi criado em Campo Grande pela Lei nº 4.959/2011 de 15 de julho de 2011 sendo reformulada 
pela Lei n. 5.131 de 27/12/2012 e Regulamentada Decreto n. 12.559/2015 de 19/02/2015.
Você pode destinar a sua doação para uma  das entidades devidamente cadastradas no 

 Conselho Municipal do Idoso CMI, os idosos de Campo Grande precisam de você faça sua parte.
Não custa nada doar, doe uma parte do seu Imposto de Renda sem custo algum.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fundo Municipal do Idoso

As doações ao Fundo Idoso possibilitam a qualificação da rede de atendimento, auxiliam no processo 
no processo de inclusão de idosos  que vivem em situação de vulnerabilidade social tendo como objetivo 

de facilitar a captação o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento 
das ações de atendimento á pessoa idosa no município.

Sua contribuição, além de auxiliar muitos idosos atendidos diariamente pela rede municipal
 municipal e conveniadas, é um exercício de cidadania.

Ao contribuir com o Fundo do Idoso, você está decidindo que parte do seu imposto fica em  

Campo Grande para o desenvolvimento de programas e serviços dirigidos aos nossos idosos. 
Além disso, as doações podem ser deduzidas no Imposto de Renda.

A participação através de contribuições em valores poderá ser, a seu critério, 
na forma de: múltiplas contribuições durante o ano ou contribuição única anual.

A Lei 12.213/2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso e autorizou a deduzir do imposto de
 renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos respectivos fundos 

municipais devidamente comprovadas obedecidas os seguintes limites: 
Pessoa Física limite de dedução 6%  -   Declaração de ajuste anual, modelo completo.
Pessoa Jurídica limite de dedução 1%  -      Apuração mensal, com base no lucro real 

Para saber se sua empresa pode se utilizar deste Benefício Fiscal, consulte seu Contador.
As contribuições deverão ser efetuadas até o último dia útil de funcionamento bancário

 para abatimento na declaração do ano seguinte do ano-calendário.

Laucidio Nunes do Amaral 

Superintendente de Gestão Financeira 

             
   
   

   
      

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             
   
   

   
   

   
   
   
   

   

   
   

   
   

   


