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Compromisso como Oscip 
Ação, reação e repercussão! 

 

A NÃO ME ABANDONE – Constituída em 07 de Abril de 2009, tem sede no Município de 
Itabuna Estado da Bahia e é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e 
duração por tempo indeterminado. Somos brasileiros, de diversas profissões, que querem 

oferecer uma contribuição pessoal e profissional para valorizar e desenvolver a cidadania no 

Brasil.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

• Fortalecer em nível local, regional e nacional através da implantação de núcleos 
com ações locais, além do suporte técnico-científico, pesquisas, estudos, assessoria, 
consultoria e captação de recursos em consonância com grupos sociais; 

• Promover debates e manifestações relacionados a grupos como: partidos políticos, 
sindicatos locais, movimentos sindicais internacionais e todos os outros que estão 
necessariamente ligados à democracia; 

• Identificar pessoas comprometidas com a defesa do meio e qualidade de vida 
social; 

• Sensibilizar a comunidade sobre a importância da luta contra as injustiças 
cometidas no meio social; 

• Promover seminários constantes sobre os problemas sociais da região com os 
estudantes, educadores e membros das comunidades visando à busca de soluções; 

• Abrangência institucional (captação de recursos nas áreas de atuação social); 
• Acesso a recursos públicos (menos burocrático e com maior controle público e 

social); 
• Mecanismos de planejamento, avaliação e controle dos projetos que envolvem 

recursos públicos (gestão estratégica). 
 

 

Ivan Gusmão 

Presidente da OSCIP Não Me Abandone 
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Atuação como Oscip/ONG 
Entidade do Terceiro Setor, regulamentada pela Lei 9.790/99 e Decreto Lei 

No. 3.100/99, registrada e qualificada pelo Ministério da Justiça sob No.  

08071.010715/2010-29 e CNPJ: 10.949.411/0001-81, tem como finalidades: 

1. Promoção da assistência social; 

2. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

3. Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar 

de participação das organizações; 

4. Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações; 

5. Promoção da segurança alimentar e nutricional; 

6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

7. Promoção do voluntariado; 

8. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 

9. Experimentação sem fins lucrativos de novos modelos 

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito; 

10. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

11. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

12. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que digam respeito às atividades supra mencionadas. 
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Quem Somos 
 

Somos brasileiros, de diversas profissões, que querem oferecer uma 

contribuição pessoal e profissional para valorizar e desenvolver a cidadania 

no Brasil.  

No desenvolvimento de suas atividades, a NÃO ME ABANDONE observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, 

cor, gênero ou religião. 

Para cumprir seu propósito a entidade atuará por meio da execução direta 

de projetos, programas ou planos de ações, da doação de recursos físicos, 

humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a 

outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 

atuam em áreas afins. 

A fim de cumprir suas finalidades, a Instituição se organizará em tantas 

unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais 

se regerão pelas disposições estatutárias. 

A NÃO ME ABANDONE será administrada por: 

I - Assembléia Geral; 

II - Diretoria;  

III - Conselho Fiscal. 

 

A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e 

suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 

benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos 

processos decisórios. 

 

MISSÃO 

A missão da ONG/OSCIP Não Me Abandone e de seus colaboradores é 

difundir os conceitos de cidadania em todos os segmentos que formam a 

nação brasileira e defender que todo cidadão tenha seus direitos e 

obrigações aplicados no seu dia a dia. 
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O que é Oscip? 
Na realidade, grande parte das pessoas não sabe a diferença entre ONG, Oscip, Entidade 
Filantrópica, Entidade de Utilidade Pública, entre outras. Hoje em dia, o termo mais 
utilizado para designar todo este rol de instituições, na maioria independente, é ONG, ou 
seja, Organização Não-Governamental. OSCIP - O Ministério da Justiça criou um título 
para definir entidades que firmam Termo de Parceria (instituto legal exclusivo e definido 
expressamente na Lei 9.790 de 23 de março de 1999) com o governo (três esferas e 
autarquias) para promover ações de interesse público: Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP). Uma das formas mais visíveis de atuação destas instituições é 
ser um “braço operacional” do governo, já que este não consegue atender todas as 
demandas que lhe são delegadas. Por isso, têm grande poder de articulação, o que as 
coloca em um patamar elevado em questões políticas. A capacidade que elas têm de 
mobilizar a opinião pública e o fato de representarem áreas de interesse determinadas 
permite que elas negociem melhorias, ações, financiamento e até mesmo aprovação – ou 
não – de projetos de lei, portanto prestando um relevante serviço ao país e à sociedade. 
Como em todos os setores da sociedade existem desvios de finalidade e até mesmo de 
recursos, mas o que entendo é que não é justo e nem mesmo inteligente achar que toda 
OSCIP ou ONG é um foco de problema e de falta de seriedade. Os justos não podem 
pagar pelos pecadores que criam instituições para se locupletarem de benesses e não 
prestar os serviços de forma adequada e com qualidade que é o espírito da legislação que 
regula estas atividades e instituições. Por fim, é importante destacar que toda OSCIP é 
uma ONG, mas nem toda ONG é, será, ou pode ser um OSCIP. 

Diferentemente dos títulos de Utilidade Pública, a qualificação como OSCIP é um direito 
da pessoa jurídica, desde que a mesma cumpra os rigorosos requisitos do Ministério da 
Justiça, e esteja apta a dar publicidade à sua movimentação financeira. 
Não há obrigatoriedade no cadastramento em OSCIP e é também importante mencionar 
que em uma OSCIP, os benefícios não são os mesmos que para entidades filantrópicas, de 
utilidade pública e ONG 's (àquelas inscritas no CNEA). Se a entidade remunerar seus 
dirigentes poderá perder isenção de impostos e não ter mais direito a alguns benefícios 
como imunidade tributária e isenção do imposto de renda. 
Outro grande passo para a melhoria das condições de atuação do Terceiro Setor no país 
foi a instituição da lei sobre Serviço Voluntário (nº 9.608, de 10/02/1998), que possibilita à 
entidade sem fins lucrativos trabalhar com voluntários, através de um Termo de Adesão 
específico, sem correr riscos inerentes à legislação trabalhista. 
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Como abater as doações 
do Imposto de Renda? 

Esta Cartilha foi criada com o intuito de incentivar e esclarecer para que todos tenham as 
informações necessárias sobre como proceder para realização de doações para a Não Me 
Abandone e quais as possibilidades de dedução do Imposto de Renda Devido pela Pessoa 
Jurídica quer realizar a referida doação em dinheiro e/ou bens. 

Por que investir em Ações e 
Projetos da Não Me Abandone? 

Porque significa investir em ações e projetos sociais e ambientais que focam o bem-estar 
dessa e de gerações vindouras.  
Ao investir, sua empresa recebe incentivos fiscais e ganha visibilidade. Sua marca será 
agregada à marca da Não Me Abandone em materiais publicitários, sites, revistas e redes 
sociais. 
Essa iniciativa visa gerar imensos benefícios para a sociedade mostrando a 
Responsabilidade Social da sua empresa, por meio do Investimento Social Privado, 
alinhando-a a um movimento mundial forte de preocupação com as causas sociais e 
ambientais. Servirá também de reflexão sobre o papel que todos nós temos na construção 
de um futuro mais justo. 

Conhecer, Acreditar, Fazer e 
Investir 

Saber onde são e como são aplicados os recursos doados é de suma importância, pois é 
uma forma de acompanhar a transparência das contas e a evolução das comunidades que 
recebem o apoio da Não Me Abandone. 
O investimento social privado é uma das principais fontes de recursos para as 
organizações sociais, institutos e fundações. 
O Governo Federal autoriza a dedução das doações (investimento social) do Imposto de 
Renda Devido, o que é indiretamente uma forma de facilitar o emprego do dinheiro 
público em ações sociais e ambientais, além de permitir que o doador contribuinte 
acompanhe a destinação da sua doação e possa cobrar resultados eficazes, de maneira a 
influenciar e melhorar políticas públicas. 

As doações podem ser realizadas de duas maneiras: 

1. Por meio de parcerias firmadas na implantação e desenvolvimento de ações e 
projetos sociais e ambientais; 

2. Por meio de contribuição mensal/trimestral/semestral/anual para a manutenção da 
Oscip Não Me Abandone. 
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Projeto Maternidade da Mãe 

Pobre 
O Projeto Maternidade da Mãe Pobre visa arrecadar doações de lençóis; leite materno; 
produtos e material de limpeza; tintas; material de pintura; cimento e voluntários 
profissionais liberais nas áreas de: pintura, marcenaria, serralheria, jardinagem, pedreiro, 
fisioterapia, psicologia e diversão e apresentação teatral. 

Projeto Melhor Tempo 
O Projeto Melhor Tempo visa apoiar os idosos atendidos em asilos, minimizando seus 
sofrimentos e atenuando possíveis distâncias com seus familiares. Além da arrecadação de 
alimentos, estimulamos as doações de lençóis; produtos e material de limpeza; tintas; 
material de pintura; cimento e voluntários profissionais liberais nas áreas de: pintura, 
marcenaria, serralheria, jardinagem, pedreiro, fisioterapia, psicologia e diversão e 
apresentação teatral. 

Projeto Criança 
O Projeto Criança visa apoiar as crianças atendidas em orfanatos. Propõe-se a acelerar as 
adoções sejam elas físicas ou virtuais. Compromete-se em criar ambiente sadio, alegre e de 
esperança por um futuro certo, calculado e promissor dessas crianças, através de 
atividades lúdicas, de ensino, de fé e de amor. Além da arrecadação de alimentos, 
estimulamos as doações de lençóis; brinquedos; livros; filmes; produtos e material de 
limpeza; tintas; material de pintura; cimento e voluntários profissionais liberais nas áreas 
de: pintura, marcenaria, serralheria, jardinagem, pedreiro, fisioterapia, psicologia e 
diversão e apresentação teatral. 

Projeto Especial 
O Projeto Especial visa apoiar as pessoas com necessidades especiais atendidas em 
instituições desse fim. Destina-se a realizar competições esportivas, fiscalizar municípios e 
empresas em suas adequações físicas e contratações de vínculo empregatício, disseminar e 
propagar a integralidade dessas pessoas à comunidade através da cidadania. Busca 
incentivar as doações de alimentos; brinquedos; livros; filmes; produtos e materiais de 
limpeza; tintas; material de pintura; cimento e voluntários profissionais liberais nas áreas 
de: pintura, marcenaria, serralheria, jardinagem, pedreiro, fisioterapia, psicologia e de 
diversão e apresentação teatral. 
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Projeto Casa Nova 
O Projeto Casa Nova visa reformar uma casa por mês, gratuitamente, de uma família 
carente em parceria com: rede de televisão; loja de material de construção; arquiteto; 
engenheiro; loja de móveis e eletrodomésticos; prefeitura local e outros patrocinadores. 
O Projeto também visa realocar os membros da família seja através de escola, emprego ou 
atividade própria. Valerá apenas 01 casa por cidade e o sorteio se dará através de cartas 
ou e-mail enviados para a sede da Não Me Abandone. 

Projeto Disque 0500 
O Projeto Disque 0500 visa arrecadar doações em espécie em escala nacional, usando rede 
televisiva de alcance nacional. A verba auferida neste projeto será destinada às instituições 
filantrópicas apoiadas pela Oscip Não Me Abandone. A arrecadação se dará mediante 
discagem telefônica efetuada pelo assinante de telefonia fixa. 

Projeto Moradores de Rua 
O Projeto Moradores de Rua tem como objetivo principal, a retirada de moradores de rua 
através de parceria com a prefeitura local e sua respectiva secretaria de desenvolvimento 
social e a nossa Diretoria de Assistência Social – DIRAS. O projeto será desenvolvido no 
município onde atingirmos a paridade de 100/1, ou seja, a cada 100 associados da Não Me 
Abandone, retiraremos 01 morador de rua oferecendo-lhes: emprego ou trabalho, 
moradia, saúde, roupas e estudos. 

Projeto Drogados 
O Projeto Drogados será implantado em toda e qualquer localidade onde a Não Me 
Abandone tiver 01 associado pelo menos e que nessa localidade exista um centro de 
recuperação para drogados. Será destinada assessoria e consultoria para que seja possível 
a captação de recursos governamentais para essa entidade. 

Projeto Caminhão da Alegria 
O Projeto Caminhão da Alegria somente estará disponível para os associados da Não Me 
Abandone e consiste em premiar através de sorteios que serão realizados na sede da 
Organização. Dentre os itens que irão compor este caminhão, podemos relacionar alguns 
móveis e eletrodomésticos: conjunto de sofá; rack; TV; cama de casal com criados-mudos; 
02 guarda-roupas casal; 02 camas de solteiro; mesa com 06 cadeiras; microondas; 
geladeira duplex; fogão 04 bocas; armário de cozinha com bancada; faqueiro; jogo de 
panela inox; jogo de jantar; jogo de café; máquina de lavar; computador com impressora; 
TV Sky entre outros. O associado sorteado poderá continuar a concorrer em novo sorteio. 
Para participar, o associado deverá proceder sua inscrição no projeto através de 
pagamento de taxa específica para esse projeto, a qual será destinada tanto para o 
pagamento dos itens relacionados, bem como para a consecução dos nossos projetos 
sociais. O caminhão será locado na localidade onde se encontrar o associado sorteado e 
será coberto com uma lona que fará alusão ao projeto. O associado concorrerá pelo seu 
número de adesão. 
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Projeto Bazar 
O Projeto Bazar nada mais é que a arrecadação de diversos produtos sejam eles: roupas; 
brinquedos; artigos do lar; artigos de informática; sapatos; colchões; agasalhos; artigos de 
decoração; móveis; eletrodomésticos; aparelhos eletroeletrônicos entre outros. Sejam eles 
de propriedade de pessoa física ou jurídica ou ainda de origem de apreensões policiais e/ou 
aduaneiras, doados à Não Me Abandone. A conversão em dinheiro será revertida para os 
diversos projetos coordenados pela Não Me Abandone com relação aos indivíduos em 
situação de risco nas ruas das cidades, tais como: mendigos, alcoólatras, prostitutas, 
menores infratores e inclusive animais. 

Projeto Voluntário 
O Projeto Voluntário tem como missão catalogar todos os profissionais nas mais diversas e 
distintas áreas, toda e qualquer pessoa que estenda sua mão amiga em prol da assistência 
desinteressada do próximo. Além desse catálogo, promoveremos encontros, reuniões e até 
mesmo premiações de agradecimento por relevante trabalho.  

Projeto Imóvel Residencial 
SCS – Sistema de Conquista de Sonhos 

O Projeto Imóvel Residencial, através do SCS – Sistema de Conquista de Sonhos é uma 
concessão de crédito solidário em até 35 anos para quitar a aquisição da casa própria. 
Com vistas a reduzir o déficit habitacional no Brasil – que hoje chega a uma estimativa de 
13 milhões de residências – e ao mesmo tempo contemplar o sonho da esmagadora maioria 
dos brasileiros. Esse projeto nasce para, ao lado dos programas governamentais (e 
tomamos como exemplo o Programa Minha Casa Minha Vida), reduzir tal carência. 
Correspondendo a 1/4 do valor final dos financiamentos dos Bancos oficiais, a 
mensalidade do associado repassada à Não Me Abandone junto com a dispensa de 
comprovação de renda e a dispensa de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, elegem 
esse Sistema como um dos mais vantajosos do país. 

Projeto Imóvel Comercial 

SCS – Sistema de Conquista de Sonhos 

O Projeto Imóvel Comercial, através do SCS – Sistema de Conquista de Sonhos é uma 
concessão de crédito solidário em até 10 anos para quitar a aquisição de imóvel comercial 
onde possa ser instalada uma empresa. Com vistas a aumentar a oferta de vagas de 
emprego e produzir renda para seu proprietário e ao mesmo tempo oferecer nova 
alternativa de crédito, esse projeto nasce para contemplar os associados que desejam 
produzir e/ou comercializar seus produtos. 
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Projeto Veículo Utilitário 
SCS – Sistema de Conquista de Sonhos 

O Projeto Veículo Utilitário, através do SCS – Sistema de Conquista de Sonhos é uma 
concessão de crédito solidário em até 05 anos para quitar a aquisição de veículo utilitário: 

a) De carga (Motocicleta, Pick-Up Leve, Pick-Up Pesada, Furgão, Caminhão, 
Caçamba); 

b) De passageiros (Táxi, Van, Ônibus, Microônibus); 
c) Agrícola (Trator). 

 No intuito de gerar emprego e renda ao associado da Não Me Abandone, esse projeto visa 
acelerar o crescimento do país estimulando os empreendedores. Além dos veículos 
habitualmente conhecidos como utilitários de linha leve e pesada (Van, Pick-Up, 
Microônibus, Ônibus e Caminhões nas suas mais diversas configurações), entendemos que 
a linha de carros de aluguel (Taxi) também será abrangida, desde que o alvará de licença 
também faça parte do financiamento. Visando manter essa mesma linha de raciocínio, o 
programa estende-se ao setor agrícola abrangendo os tratores. 

Projeto Empresa Própria 
SCS – Sistema de Conquista de Sonhos 

O Projeto Empresa Própria, através do SCS – Sistema de Conquista de Sonhos é uma 
concessão de crédito solidário com variados prazos e valores captados pelo Banco Social 
da Não Me Abandone (Banco Comunitário do Brasil) emprestando a juros baixos e com 
regulamento próprio visando a abertura, implantação ou reforço de caixa de empresas dos 
associados. Poderá ser financiado o capital de giro, equipamentos, reforma, ampliação e 
construção. Essas regras chegam para facilitar a vida de empreendedores que enfrentam a 
burocracia e exigência dos bancos e ainda sofrem com a falta de opções no que concerne 
ao projeto físico (estrutura física) de sua empresa. Nosso regulamento cercará de 
segurança toda essa operação. 

Projeto Hospitalar 
O Projeto Hospitalar é a aquisição através de compra, aluguel ou arrendamento de 
unidade hospitalar ou a adequação de imóvel para esse fim. Preocupados com a 
sustentabilidade do projeto, a Não Me Abandone estabeleceu regras claras e precisas para 
o funcionamento dessas unidades sem prejudicar o atendimento gratuito, a qualidade e 
variedade das especialidades oferecidas, bem como a busca pela certificação da 
acreditação hospitalar.  

Mesmo sendo hospital administrado por Oscip, seu foco não será única e exclusivamente o 
atendimento gratuito de comunidades carentes. O Hospital voltará atenção especial ao 
atendimento particular se equipando com o que há de mais moderno em equipamentos e 
métodos. 
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Projeto Carros Abandonados 
O Projeto Carros Abandonados foi criado para acabar com a agressão aos nossos olhos 
dos carros que são abandonados em vias públicas, em pátios de Detran, Receita Federal e 
Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. A aquisição através de doações desses veículos 
poderá propiciar a comercialização dos mesmos sendo por sucatas ou reaproveitáveis e o 
resultado dessa operação financeira será revertido única e exclusivamente para os projetos 
em asilos e orfanatos, de preferência na localidade onde o veículo doado se encontra. 

Projeto Meio Ambiente 
O Projeto Meio Ambiente consiste em plantar 01 árvore a cada associado por localidade 
cada localidade, a qual receberá o nome desse associado. Porém, na localidade onde esse 
número atingir 1.000 associados, partiremos para um projeto de preservação ambiental 
mais ampliado podendo ser com rio, mata ou animais silvestres em situação de risco. 

Campanha de Arrecadação e 
Doação de Produtos 

Diversas campanhas ao longo do ano em prol de vítimas de enchentes, terremotos e outras 
catástrofes da natureza. O envio dessas doações será através de parceiros da Não Me 
Abandone. 

Campanha do Oxigênio 
Campanhas de plantio de árvores nas cidades onde a Não Me Abandone tiver um 
escritório, associados e/ou parceiros. 

Encontros Nacionais 
Encontro semestral da Não Me Abandone com parceiros, associados e colaboradores 
encurtando a distância e promovendo a atualização, crescimento e fortalecimentos de 
todas as ações da Oscip. 

Quem pode doar? 
Pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real podem fazer doações diretamente para a 
Oscip Não Me Abandone e recuperar o valor doado, até o limite de 2% (dois por cento) do 
lucro operacional.* 

*Lucro Operacional, na definição do Art. 277 do RIR/99, é o resultado das atividades principais ou acessórias que 
constituem o objeto da Pessoa Jurídica. Em resumo, é o valor positivo que resultar na demonstração do resultado, após a 
dedução das despesas operacionais no lucro bruto.  
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Vantagem em doar para a 
Não Me Abandone 

O retorno financeiro é líquido e certo, conforme podemos verificar na tabela abaixo: 

Descrição Sem Doação Com Doação Economia 
Lucro Operacional 1.000.000,00 1.000.000,00 ------------ 
Valor Máximo Dedutível ---------------      20.000,00 ------------ 
Lucro Antes da CSL e IRPJ  1.000.000,00 (A)    980.000,00 ------------ 
(-) Contribuição Social (9%)      90.000,00 (B)      88.200,00 1.800,00 
(-) Imposto de Renda (15%)    150.000,00 (C)    147.000,00 3.000,00 
(-) Adicional (10% (A-(B+C)))      76.000,00      74.000,00 2.000,00 
Total Carga Tributária    316.000,00    309.200,00 ------------ 
Total de Retorno --------------- ---------------- 6.800,00 
Lucro Líquido    694.000,00    680.600,00 ------------ 
Retorno Financeiro --------------- ---------------- 34% 
 

A Pessoa Jurídica que realizar doações para a Oscip Não Me Abandone poderá ter uma 
economia tributária de até 34% (trinta e quatro por cento), o que representa uma grande 
vantagem. 

Ademais, a empresa que doar recursos à Oscip Não Me Abandone poderá efetivar a 
dedução no mesmo exercício em que houver a doação, sendo desnecessária a solicitação de 
autorização prévia da Receita Federal, bastando que exija recibo emitido pela Oscip, 
documento no qual deve estar consignado o compromisso da entidade em aplicar 
integralmente os recursos recebidos nas atividades que desenvolve. 

Lucro Real X Lucro Presumido 
A dedução não poderá ser utilizada por empresas que são tributadas com base no Lucro 
Presumido ou Arbitrado, bem como por microempresas e empresas de pequeno porte 
inscritas no Simples. 
As Pessoas Jurídicas cujos impostos são calculados com base no Lucro Real realizam a 
apuração considerando todas as receitas e subtraindo todos os custos e despesas da 
empresa, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda. 
Não é aplicável qualquer outro limite cumulativo, caso haja dedução de outros incentivos 
fiscais, tais como projetos culturais aprovados na forma de regulamentação do Programa 
Nacional de Apoio a Cultura (Pronac) ou investimentos em atividades audiovisuais. 

Pessoas Físicas também podem doar? 
Sim, as Pessoas Físicas podem contribuir com bens constantes do seu patrimônio pessoal. 
O valor da contribuição é o que consta na sua Declaração Anual de Rendimentos ou, na 
falta deste, o valor que serviu de base para cálculo do Imposto de Transmissão.Todavia, a 
Pessoa Física não tem qualquer benefício fiscal nessas condições, quer sejam efetuadas em 
dinheiro ou bens. 
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Existe tempo certo para doar? 
A doação pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, com a freqüência que o 
investidor julgar mais conveniente. 

Como doar? 
Para fazer uso da dedução, as Pessoas Jurídicas devem, nos casos de doação em dinheiro, 
fazê-las por depósito bancário e arquivar o recibo que comprova a operação. Devem, 
também, solicitar o recibo da OSCIP Não Me Abandone, com seus dados e os da entidade. 
Para fins de fiscalização, a Pessoa Jurídica doadora deve manter em seu arquivo 
declaração fornecida pela entidade beneficiária, conforme modelo aprovado pela Receita 
Federal, através da Instrução Normativa 87/1996, que segue:  
 

DECLARAÇÃO 
 
       Entidade Civil 

1. Identificação 
Nome: 
Endereço completo da Sede: 
CNPJ: 
 
2. Informações Bancárias 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
 
3. Ato Formal, de órgão Competente da União, de Reconhecimento de Utilidade Pública 
Tipo de Ato: 
Data de Expedição: 
Número: 
Páginas do D.O.U: 
Data de Publicação: 
 
4. Responsável pela aplicação legal dos recursos 
R.G.: 
Órgão Expedidor: 
Data de Expedição: 
Nome: 
CPF: 
Endereço Residencial: 
Endereço Profissional: 
 
Declaram, para efeito do disposto no art. 13, § 2º, inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei n. 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, e n o art. 28, § 1º, letra “b.3” e § 3º, “a”, “b” e “c”, da IN SRF n. 11, 
de 21 de fevereiro de 1996, que esta entidade se compromete a aplicar integralmente os 
recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, 
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade 
estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com 
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a 
ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
Local e data 
_______________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL DOS RECURSOS 
NOME: 
C.P.F: 
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Passo-a-Passo de uma 

doação (Investimento Social) 
Passo 1: 

• Efetuar depósito bancário em nome da OSCIP Não Me Abandone para o 
conhecimento; 

• As informações bancárias serão passadas após manifestação oficial entre as partes.  
 

Passo 2: 

• Com o recibo do depósito em mãos, ligue ou envie um e-mail para a OSCIP Não 
Me Abandone confirmando a doação. Solicite o recibo da doação e a declaração da 
OSCIP Não Me Abandone, conforme modelo da página 14; 

• Telefone (73) 4141-1555; 

• E-mail: suporte@naomeabandone.org.br 

Passo 3: 

• Encaminhe ao seu contador o recibo e a declaração da OSCIP Não Me Abandone 
para lançamentos contábeis e arquivamento. 

Passo 4: 

• Crie um rotina com seu contador/financeiro para que todos os meses sua empresa 
faça o investimento social por meio da doação para a OSCIP Não Me Abandone e 
seja beneficiado pelo incentivo fiscal. 

Passo 5: 

• Em caso de dúvida e sempre que desejar saber mais sobre as ações e projetos 
desenvolvidos pela OSCIP Não Me Abandone acesse nosso site 
(www.naomeabandone.org.br), ligue para nós (73) 4141-1555 ou venha nos 
conhecer pessoalmente. 
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