PROJETO
Saúde Integral II
COMTIBA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
O projeto visa oferecer assistência em saúde, com qualidade e
humanização, aos pacientes em tratamento no Hospital Pequeno Príncipe
por meio do atendimento clínico hospitalar, ambulatorial, psicossocial,
terapêutico e odontológico, associado a atividades educacionais, culturais
e lúdicas e apoio às famílias, contribuindo com a efetivação dos direitos
fundamentais de milhares de meninos e meninas.
O projeto é aprovado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

SOBRE A LEI
RENÚNCIA FISCAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente
Lei N.º 8.069/1990 e Instrução Normativa RFB N.º 1.131/2011
Lei Municipal N.º 7.829/91 e Decreto Municipal N.º 647/1994
• Pessoa física até 6% do IR Devido • Pessoa jurídica até 1% do IR Devido
A conjugação de esforços entre governo e sociedade civil permite, todos os anos, que projetos
e programas como o Saúde Integral II, aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente, sejam executados com recursos do Imposto de Renda de pessoas físicas e
jurídicas por meio do Fundo para a Infância e Adolescência.
Esta destinação é válida para empresas tributadas por lucro real e também para as pessoas
físicas, desde que declarem em formulário completo.

SOBRE O COMPLEXO
PEQUENO PRÍNCIPE
O Complexo Pequeno Príncipe promove, de
forma integrada, saúde, educação, arte, cultura
e mobilização social pelos direitos de meninos e
meninas de todo o Brasil. Inspirado na tríade virtuosa
da assistência, ensino e pesquisa, o Complexo é
formado por três unidades – Hospital Pequeno
Príncipe, Faculdades Pequeno Príncipe e Instituto de
Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe –, que trabalham
de forma sinérgica em prol da causa da saúde
infantojuvenil.

DESTAQUES E PRINCIPAIS NÚMEROS – 2017
O Hospital Pequeno Príncipe é o maior hospital
pediátrico do Brasil
Como instituição filantrópica, destina 70% da
capacidade ao SUS
32 especialidades médicas
305 mil atendimentos ambulatoriais
20 mil cirurgias
22 mil internações
213 transplantes

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O subfinanciamento da saúde no Brasil impacta diretamente o trabalho do Hospital
Pequeno Príncipe, que disponibiliza 70% da capacidade de atendimento ao Sistema Único
de Saúde (SUS). Além disso, o custo da assistência hospitalar para crianças e adolescentes é
proporcionalmente maior se comparado às demais faixas etárias, em decorrência de cuidados
especiais exigidos na infância e adolescência.
Diante desse cenário, o projeto desempenha um importante papel no complemento das despesas
do Hospital, contribuindo para a continuidade das atividades de assistência em saúde, com qualidade
e humanização, que beneficiam milhares de crianças e adolescentes.

RESULTADOS ESPERADOS
Manutenção e o aprimoramento da qualidade do atendimento hospitalar e ambulatorial;
Fortalecimento dos vínculos familiares, mediante o apoio à presença do familiar no acompanhamento
do tratamento em saúde;
Garantia dos direitos à educação, ao lazer e à cultura de crianças e adolescentes em tratamento; e
Contribuir para o funcionamento do Hospital Pequeno Príncipe e seus programas, criando
condições para a assistência à saúde de qualidade e humanizada.

AÇÕES
Beneficiar mais de 30.000 crianças e adolescentes e seus
familiares;
Manter e aprimorar a qualidade do atendimento hospitalar e
ambulatorial, mediante a aquisição e o fornecimento de materiais
hospitalares e de apoio, mobiliários e insumos, além do custeio às
despesas de manutenção do Hospital de forma complementar;
Apoiar a permanência do familiar durante o tempo integral da internação,
beneficiando 34.000 familiares, por meio de: manutenção da Casa de Apoio,
distribuição de kits de higiene, disponibilização de espaço adequado para descanso e
banho e quatro refeições diárias;
Promover 28.000 atendimentos de serviço social e 15.000 atendimentos de psicologia a
pacientes e familiares; e
Realizar 100.000 atendimentos de cultura e recreação e 9.000 atividades educativas e de
acompanhamento escolar.

PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças e adolescentes atendidos no Hospital Pequeno Príncipe e suas famílias.

RECURSO NECESSÁRIO

Hospital Pequeno Príncipe
41 2108.3893 | 11 4410.3030

343.18 - NP

R$ 37.605.200,00

Passo a Passo
Doação IFPJ e IFPF

Como doar – Pessoas Jurídicas:
Dados da Conta Captação
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL PARA
CRIANCA E O ADOLESCENTE
CNPJ: 12.003.012/0001-59
Banco do Brasil
Agencia: 3793-1
Conta Corrente: 9220-7

Observações
• O limite para dedução do IRPJ,
declarado no modo Lucro Real, é de
até 1% do imposto devido;
• Para emissão do recibo, solicitamos o
envio do comprovante de transferência
e a carta para o e-mail:
camila.abreu@hpp.org.br
• Se preferir, entre em contato com a
nossa equipe para gerarem o boleto
para a empresa: (11) 98122-1101

Como doar – Pessoas Físicas:
1) Quem pode doar
•

Pessoas que declaram IR por formulário completo
IR A PAGAR

IR A RESTITUIR

O valor doado será subtraído da
quantia a pagar.

O valor doado será somado à sua
restituição.

2) Como calcular
•

Com base em seu último Recibo de Entrega da Declaração, calcule 6% do
seu Imposto de Renda Devido ou entre em nosso site
doepequenoprincipe.org.br e faça uma simulação.

3) Como doar
•
•
•

Solicite seu boleto pelo formulário disponível em nosso site;
Realize o pagamento até o dia 30 de dezembro de 2020;
Próximo ao período de Declaração do IR, enviaremos as instruções de
como declarar sua doação.

Dúvidas?
Entre em contato com nosso time
Para doação IFPJ:
Camila Abreu
camila.abreu@hpp.org.br
(11) 9 8122-1101

Para doação IFPF:
Raphael Casagrande
doepequenoprincipe@hpp.org.br
(41) 9 9561-8329

