APRESENTAÇÃO

O Instituto do Câncer Infantil do Agreste é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu em 2003 com o objetivo de
proporcionar tratamento multidisciplinar gratuito para crianças e adolescentes acometidos pelo câncer. Entre suas
principais atividades estão: investigação oncológica, quimioterapia, atendimento nutricional, psicologia, odontopediatria,
custeio de internações e exames em hospitais da região, serviço social, entre outras.
A conscientização do diagnóstico precoce é, também, um dos trabalhos incessantes do ICIA que, no decorrer do
ano desenvolve ações como:
Caravana do diagnóstico precoce: voltada para a conscientização e treinamento de profissionais da saúde sobre o
câncer infantojuvenil.
Setembro Dourado: reúne durante todo o mês de setembro uma série de ações dedicadas ao combate do câncer
infantojuvenil;
DNCCI: ação realizada durante uma semana do mês de novembro e visa a conscientização sobre sinais e sintomas
da doença; A ação é marcada pelo dia 23 de novembro, Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantojuvenil.

PROJETO VIVER MAIS
Em 2019, o ICIA teve seu projeto “Viver Mais” aprovado para captação de recursos através do Imposto de Renda.
O projeto duração de dois anos e beneficiará crianças e adolescentes em processo de investigação e tratamento contra o
câncer.
Assim, é objetivo do projeto Viver Mais:
✓ Viabilizar o funcionamento do ambulatorial do ICIA (custeio da folha de pagamento do ambulatorial);
✓ Possibilitar a realização dos exames, medicamentos e insumos hospitalares;
✓ Viabilizar o tratamento humanizado às crianças e adolescentes;

✓ Assegurar a todas as crianças e adolescentes o direito à saúde;
✓ Promoção ao direito à saúde e assistência social;

É importante destacar que o projeto além de viabilizar a manutenção da instituição possibilitará que o direito à
proteção, saúde e à vida seja assegurado a toda criança e adolescente.

DADOS

O Instituto do Câncer Infantil do Agreste custeia a realização de todos os exames de seus pacientes. O ambulatorial
do ICIA conta com vinte e um funcionários, sendo eles:
✓ Médicos pediatras e oncopediatras;

✓ Psicóloga;

✓ Cirurgião;

✓ Farmacêutico;

✓ Hematologista;

✓ Assistente social;

✓ Nutricionista;

✓ Coordenadora de Voluntários;

✓ Dentista;

✓ Recepcionista;

✓ Auxiliar de saúde bucal;

✓ Motoristas;

✓ Enfermeiros;

✓ Serviços gerais;

✓ Técnicas de enfermagem;

RESULTADOS ESPERADOS

A realização do projeto possibilitará a manutenção do ICIA através do custeio da folha de pagamento do ambulatório
custeio dos exames realizados pelas crianças e adolescentes que chegam a instituição, custeio de medicamentos e outros
insumos hospitalares por um período de dois anos.
Destacamos por fim, que a presença de uma instituição oncológica infantil é de grande relevância para a sociedade
e para nossa região.

VALOR TOTAL DO PROJETO:
R$2.160.000,00

FAVORECIDO:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU
CNPJ: 04.414.396/0001-74

BANCO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0051 – CONTA CORRENTE: 259-0
OPERAÇÃO: 006

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Encaminhar o comprovante para emissão do recibo pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescentes de Caruaru, seguido da carta destinando a Instituição a ser beneficiada;
Enviar carta e o comprovante do depósito através do e-mail: financeiro@icia.org.br
O Instituto do Câncer Infantil do Agreste encaminhará ao Fundo os recibos das doações para fins de comprovação
junto à Receita Federal.

NOSSOS NÚMEROS
No período da aprovação do projeto, em 2019 os números do ICIA eram:
✓ Mais de 64.967 atendimentos e 32.315 exames realizados (em 16 anos de existência);
✓ De janeiro a setembro de 2019 foram 3.373 atendimentos gerais com equipe multidisciplinar (pacientes em
remissão, pacientes em investigação e pacientes em tratamento)
✓ De Janeiro a Setembro de 2019, 2.738 exames foram custeados e realizados pela instituição.
✓ O ICIA possui mais de 1652 crianças cadastradas. Dessas, mais de 100 são acompanhadas

NOSSOS NÚMEROS 2020
Atualmente, os nossos do ICIA são:
✓ Mais de 68.682 atendimentos e 36.756 exames realizados;
✓ De janeiro a novembro de 2020 foram 2.863 atendimentos gerais com equipe multidisciplinar (pacientes em
investigação, pacientes em tratamento e pacientes em remissão) foram realizados;
✓ De janeiro a novembro de 2020, 3.578 foram exames custeados;
✓ Mais de 1805 crianças cadastradas;

NOSSAS CERTIFICAÇÕES
✓ Certificado de Assistência Beneficente de Assistência Social (CEBAS); Apenas 2% das entidades no Brasil possuem
o CEBAS. O certificado mostra a transparência e governança na gestão;
✓ Conceito A do SELO DOAR de gestão e transparência;
✓ É membro da Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer (CONIACC);
✓ Certificação de utilidade pública municipal e estadual;
✓ Registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco;
✓ Conselho Nacional de Entidades de saúde;
✓ Registro no Conselho Municipal de Assistência Social;
✓ Associação Beneficiária Movimento Nacional para Salvar Vidas (ANSV).

Todo o setor financeiro-contábil do ICIA é auditado por uma empresa especializada no terceiro setor, a AUDISA, uma
das maiores empresas de auditoria na área.

Presidência | Antônio Romão Alves da Silva Filho
Vice-Presidente | Nicácio Correia de Moura Filho
Tesoureiro | José Bezerra Filho
Responsável Técnico | Luiz Henrique Soares - CRM 10919
Gerência Administrativa, Financeira e Executiva | Júlio Cézar Viana

O ICIA é composto também por:
Oncohematologia Pediátrica
Oncologia Pediátrica
Enfermagem
Odontologia
Farmácia
Serviço Social
Psicologia
Nutrição
Setor de Telemarketing
Coord. Brechó
Coord. Marketing
Setor de Comunicação
Coord. Voluntários
Setor de Projetos

Cartilha elaborada pela coordenação de comunicação: Geisebel Santos e
Lucas Ferreira. Textos e pesquisas: Taciana Araújo.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida
ou transmitida por quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia
e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados
sem permissão escrita da Instituição.
Edição: Fevereiro de 2020.
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APRESENTAÇÃO
Quem paga Imposto de Renda pode decidir o destino de parte do valor devido. Toda
Pessoa Física, que tenha que declarar imposto de renda ou Pessoa Jurídica pode indicar
essa destinação no momento da declaração do IR. No caso de Pessoas Jurídicas, o prazo
de entrega será definido de acordo com a forma de apuração do imposto. Por exemplo, no
caso de apuração trimestral do imposto, a dedução será feita no imposto devido no
trimestre em que for realizada a doação, respeitando o limite de 1% do imposto devido,
excluindo o imposto decorrente de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior. E ainda, calculado antes do adicional.
Há porcentagens específicas do imposto que podem ser destinadas a instituições
escolhidas pelo contribuinte. E agora o Icia pode ser uma de suas escolhas! Os valores
doados podem ser destinados ao Icia para o custeio do ambulatório mantido pela
instituição há 16 anos. A destinação dessa porcentagem do IR não representa nenhum
gasto extra da parte do contribuinte. Basta indicar essa destinação no momento da
declaração do IR.
Você pode entrar em contato com Icia para tirar suas dúvidas, ou até orientar seu
contador para que a doação seja realizada. O Icia mantém um canal de informações
aberto e precisa muito de seu apoio no combate ao câncer infantojuvenil.
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PESSOA FÍSICA
O artigo 260-A da lei 12.594 da Receita Federal permite que a pessoa física pode fazer
doações diretamente aos Fundos e deduzir até o limite de 6% do imposto devido na
declaração completa. Caso opte por fazer direto na declaração de ajuste anual poderá
deduzir até 3% do imposto devido.

DESTINAÇÃO DE 6%
O contribuinte que realizar doações diretamente ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente de Caruaru poderá ser beneficiado pela dedução de imposto a ser pago até o
limite de 6%. Mas para isso, terá de fazer todo o trâmite, ou seja, enviar os depósitos
feitos ao Fundo para o Icia e assim terá acesso ao recibo para lançar na Declaração de
Ajuste Anual Pessoa Física.
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PROCEDIMENTOS PARA DOAÇÕES
ENTENDA
Utilizar a versão 2020 do programa de Declaração de Imposto de Renda da Receita
Federal. Existem dois campos:
·

Para a destinação de 6% é necessário procurar o campo que indica “DOAÇÕES
EFETUADAS”, no ícone “Dados de Doação” indicar o código 40. Atenção, pois uma
janela será aberta contendo uma mensagem importante.
Segue anexo a tela como exemplo.

Nesse momento é hora de escolher qual o valor deve ser repassado.
Lembrando que não pode ultrapassar 6% do valor do imposto devido.
Quando houver a confirmação, o valor será abatido diretamente do imposto
devido. Ao chegar até essa fase do processo, sua doação já está validada.
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DESTINAÇÃO DE 3%
Para esse tipo de doação, o contribuinte precisa realizar os seguintes passos:
buscar a opção “DOAÇÃO DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - FUNDOS
NACIONAL, DISTRITAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE”. Clica no ícone em questão e após isso marca a opção
“Municipal”; escolhe o Estado “PE- Pernambuco”; indica o município “Caruaru
– 04.414.396/0001-74” e por fim o valor será definido pelo próprio sistema.
Após esse procedimento, deverá gerar o DARF para recolhimento da Doação,
lembrando que só serão emitidos documentos de arrecadação superiores a
R$10. Segue tela de exemplo de doação.

10,00

10,00
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EMISSÃO DE RECIBOS

DESTINAÇÃO DE 6%
Neste caso, é preciso enviar os depósitos realizados em nome do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente de Caruaru para o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, o Icia.
É através deste documento que o Icia comprova ser o beneficiário de sua doação. O papel
do Icia nessa transação é apresentar as doações ao fundo, que emitirá um recibo no nome
do doador. Isso faz como que todos os envolvidos garantam transparência e fidelidade nos
dados apresentados.

DESTINAÇÃO DE 3%
Esse é um processo um pouco mais simplificado, porém, o doador precisa enviar o
Documento de Arrecadação Federal, DARF, para o Instituto do Câncer Infantil do Agreste,
Icia, acompanhado de um Comunicado de Doação direcionando o valor ao Instituto.
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Segue o modelo de comunicado como exemplo:

MODELO DE CARTA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE CARUARU
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Caruaru
Att..: Presidente
Ref.: Comunicado de doação
Prezado presidente,
Informo que foi realizado Doação Diretamente na Declaração do imposto de renda,
conforme pagamento de DARF (anexado).
Entidade a ser beneficiada: Instituto do Câncer Infantil do Agreste
Dados do Doador:
Nome:
CPF:
Endereço:
Telefone:
Assinatura: ____________________________
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PESSOA JURÍDICA
A lei 12.594 da Receita Federal específica também as questões relacionadas as Pessoas
Jurídicas. Segundo o artigo 260-B a Pessoa Jurídica poderá deduzir do imposto devido.
Para esse contribuinte, a porcentagem repassada é de 1% do imposto devido apurado
pelas Pessoas Jurídicas tributadas com base no Lucro Real. No caso de apuração trimestral
do imposto, a dedução será feita no imposto devido do trimestre em que for realizada a
doação, respeitando o limite de percentual. A doação deverá ser efetuada dentro do
período a que se refere a apuração do imposto.

DESTINAÇÃO DE 1%
É preciso enviar os depósitos realizados em nome do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente de Caruaru para o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, o Icia. É através
deste documento que o Icia comprova ser o beneficiário de sua doação. O papel do Icia
nessa transação é apresentar as doações ao fundo, que emitirá um recibo no nome do
doador. Isso faz com que todos os envolvidos garantam transparência e fidelidade nos
dados apresentados.
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Exemplo apuração anual, já feitas as devidas adiçõ es e exclusões:
Empresa com Lucro Real
Imposto normal (1.800.000,00 x 15%) - (A)

1.800.000,00
270.000,00

Adicional do IRPJ de 10% sobre o lucro anual superior a
R$240.000,00 – Cálculo:
Lucro Real do exercício
Parcela a deduzir
Base de cálculo do adicional

1.800.000,00
240.000,00
1.560.000,00

Adicional (1.560.000,00 x 10%) - (B)

156.000,00

Total do imposto a pagar (A+B)

426.000,00

Incentivos Fiscais - Cálculo
Imposto normal (1.800.000,00 x 15%)
Incentivo (270.000,00 x 1%)
Imposto devido (A+B)
(-) Doação
Imposto a recolher via DARF

270.000,00
2.700,00
426.000,00
2.700,00
423.300,00

As doações efetivadas ao Fundo, não podem ser consideradas como despesa operacional,
para tanto, devem ser adicionadas ao Lucro Líquido no Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR), para efeito de apuração do Lucro Real.
As obrigações acessórias não sofrem alterações, devendo ser informado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o valor líquido do impos to a recolher.
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O DEPÓSITO PARA DOAÇÃO
FAVORECIDO:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU
CNPJ: 04.414.396/0001 -74
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0051 - CONTA CORRENTE: 259 -0
OPERAÇÃO: 006

ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES PARA APÓS O DEPÓSITO SER
EFETIVADO:
*Encaminhar o comprovante para emissão do recibo pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente de Caruaru, seguido da carta destinando a Instituição a ser
beneficiada;
*Enviar carta e o comprovante do depósito através do e -mail financeiro@icia.org.br ;

*O Instituto do Câncer Infantil do Agreste encaminhará ao Fundo os recibos
das doações, para fins de comprovação junto à Receita Federal.
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MODELO DE CARTA
Carta destinada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Caruaru
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Caruaru
Att.: Presidente
Ref.: Comunicado de doação
Prezado presidente,
Informo que foi realizado crédito na conta corrente abaixo:
Favorecido:
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Caruaru
CNPJ: 04.414.396/0001 -74
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag.: 0051 Operação.: 006 Conta Corrente.: 259 -0
Valor do crédito: R$_____ ___ Data do crédito: ___/___/___
Natureza: ( ) depósito ( ) TED, DOC
Entidade a ser beneficiada: Instituto do Câncer Infantil do Agreste
Solicito a emissão do Recibo de Dedutibilidade do Imposto de Renda
Dados do favorecido do recibo:
Nome/Razão Social :
CPF/CNPJ:
Endereço:
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Referências
LEI Nº 12.594. Planalto, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.ht>. Acesso em: 27 fev. 2020.
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FIQUE POR DENTRO DA CAMPANHA
ATRAVÉS DO NOSSO SITE E NAS
REDES SOCIAIS
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Av. Paulo Santos, 917 | Universitário | Caruaru - PE
Fone: 81 3727.7137
www.icia.org.br

