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ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

O que fazer para não pagar impostos federais ?
A legislação brasileira determina que as associações sem fins 

lucrativos devem cumprir com uma série de requisitos para não pre-
cisarem recolher impostos federais, entre as principais obrigações 
destacamos as que constam do Código Tributário Nacional de 1966:

1) Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título; 

2) Aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manu-
tenção dos seus objetivos institucionais;

3) Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Vamos entender: Não distribuir parcela do patrimônio significa 
que a associação tem vida própria e tudo que adquirir não pode ser 
passado a terceiros. Não há impedimentos para que ela assalarie 
pessoas, nem que sobre recursos em banco. 

No próximo item temos que ela não poderá enviar recursos para 

T E R C E I R O  S E T O R P O R  R I C A R D O  B E R A G U A S

o exterior, ou seja, não pode doar 
ou transferir dinheiro ou bens para 
o exterior. 

Por fim temos a obrigatorieda-
de da existência do Livro Diário 
Contábil assinado pelo presiden-
te e pelo contador, bem como a 
guarda do acervo de documentos 
que comprove tudo o que estiver 
relacionado no livro. 

Antigamente o livro diário con-
tábil era encadernado e registra-
do em cartório. Com o advento 
do Decreto 9.555 de 06/11/2018, 
o Livro passou a ser produzido 
eletronicamente e guardado no 
formato PDF, não precisando 
mais imprimir, nem encadernar, 
nem tampouco levar a registro no 
Cartório. Agora o registro de au-
tenticação do Livro, se dará com 
o recibo de entrega das Obriga-
ções à Receita Federal, via SPED.

Assim, os livros contábeis que 
são a garantia da isenção de Impos-
tos Federais das associações, tor-
naram-se eletrônicos e sua auten-
ticação com o protocolo do SPED.

Mas atenção !

As obrigações fiscais conhecidas como ECD, ECF ou 
EFD, todas do SPED da Receita Federal não substituem 
a existência do livro diário contábil que deve ser elabo-
rado segundo as normas brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao Terceiro Setor, conhecida como norma 
ITG2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da 
A2 Office – escritório de 
contabilidade especializado em 
entidades do terceiro setor, e 
presidente do Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br
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E S PA Ç O  A B E R T OP O R  A L E X  G A R C I A

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega, 
com hidrocefalia e 
doença rara.
alexsurdocego@icloud.com

CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS 
AS PESSOAS SURDOCEGAS!

O primeiro ponto a ser lembrado é 
que o grupo de surdocegos é for-
mado por singularidades que de-
vem ser conhecidas e respeitadas: 
individualidades, necessidades e 

habilidades específicas.
Existe uma certa semelhança, dependendo 

do grau de complexidade do surdocego. Nesse 
contexto, afirmo reiteradamente que existem dois 
grupos:

Pessoa surdocega de menor complexidade e 
mais frequência; e Pessoa surdocega de maior 
complexidade e menos frequente.

Em outras palavras:
Os casos mais frequentes 

correspondem a pessoas sur-
docegas que ainda possuem 
bons resíduos audiovisuais e 
são capazes de acessar in-
formações com mais facili-
dade, rapidez e baixo custo. 
Em geral, além de usar seus 
resíduos, eles podem acessar 

as tecnologias mais conhecidas, existentes e úteis 
para pessoas cegas e surdas. É importante prestar 
atenção aos detalhes de custo mais baixo, pois é 
preciso lembrar que a presença de um membro 
com deficiência em um lar implica um orçamento 
familiar mais alto.

Quando o grau de complexidade é maior, embo-
ra o número de casos seja menor, as dificuldades 
se multiplicam. Devido ao baixo ou inexistente 
resíduo audiovisual, o acesso à informação é muito 
trabalhoso, lento e caro, porque - precisamente - a 
comunicação é restrita a meios táteis. Em geral, 
pessoas surdocegas nessa situação não poderão 
usar as tecnologias mais conhecidas destinadas 
as pessoas cegas ou surdas.

Quais são as implicações dessa diferença ?
Para pessoas surdocegas menos frequentes, 

não se trata de abordar acessibilidade por aces-
sibilidade. Existe uma necessidade evidente de 
acessar tecnologias, equipamentos e recursos fí-

sicos, além de dispor de recursos humanos. Em 
termos econômicos, o custo é extremamente alto.

Penso que esta breve exposição deixa claro o 
que quero marcar.

Para as pessoas surdocegas mais frequentes, 
o custo econômico de sua acessibilidade é infini-
tamente menor em comparação com as pessoas 
surdocegas menos frequentes. O que me assusta, 
se alguma coisa ainda me assusta nesta vida, é que 
há séculos existe uma relação de causa - efeito 
entre acessibilidade e economia, particularmente 
na área da surdocegueira e da multideficiência. E, 
eu venho agora, no ano de 2020, para tocar neste 
tópico. Estou “chovendo no molhado”, ou, indiví-
duos e grupos tornaram essa questão invisível por 
vários interesses ?

Bem, ainda sou uma pessoa surdocega, com 
hidrocefalia e doenças raras, muito inquieta!

Detalhes muito importantes:
Quando falo de uma pessoa surdocega me-

nos frequente, refiro-me não apenas à situação de 
surdocegueira, mas também, a outras condições 
de deficiência associadas, bem como a presença 
de fatores de saúde, emocionais, econômicos, 
familiares...

De fato, o problema estrutural (subjacente) é 
econômico. Mais de 50 % das pessoas com de-
ficiência na América Latina vivem em condições 
de pobreza e extrema pobreza; se somarmos às 
despesas extraordinárias para as famílias que têm 
pelo menos um membro com deficiência, considero 
que nem sequer é possível falar de um “orçamento 
familiar”. O Estado sabe e prefere que não seja 
conhecido. Os dados deficiência continuam ocultos 
ou manipulados.

Felicidades, e, por favor, compartilhe !
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19 ANOS ATUANDO COM O 
TERCEIRO SETOR !

NOVA 
EMPRESA DE 
CONSULTORIA 
PARA 
ISENÇÕES 
DE PCD

Após 20 anos de atuação na in-
dústria automotiva e na implantação 
de projetos de melhoria de quali-
dade na rede de concessionárias, 
Davi Hebert de Andrade decidiu se 
dedicar à causa da pessoa com defi-
ciência e agora está à frente da Auto 
PCD, empresa que uma gama de 
serviços que facilitam a mobilidade 
e a independência desse público. 
“Decidi também atuar como inter-
locutor junto às concessionárias 
de veículos, visando maior interfa-
ce com os direitos da PcD, como 
isenção de impostos, e a compra de 
veículos, além de seguros e muito 
mais”, comenta Davi, que possui um 
irmão com sequelas de paralisia ce-
rebral e dificuldades de locomoção. 
“Vivi a mesma dificuldade quando 
precisei adquirir um veículo para 
transportar o meu irmão caçula. Foi 
então que tive a ideia de criar um 
projeto focado em simplificar os pro-
cessos”, finaliza Davi Hebert. Mais 
informações: www.autopcd.com

Uma organização que nasceu com o 
espírito da participação social, do envol-
vimento, das pessoas e da solidariedade. 
A A2 Office não nasceu para ser uma em-
presa de contabilidade convencional, mas 

nasceu para ser o norte para 
as organizações sociais que 
se dedicam à caridade, paz, 
educação, enfim, ao próximo, 
uma vez que elas se depa-
rarem com o mundo da in-
finita burocracia, precisarem 
de apoio, orientação e um 
atendimento colaborativo e 
terem onde aportar. “Assim, 
chegamos aos 19 anos, com 
uma equipe de excelência e 

dedicação, vamos nos superando a cada 
dia”, diz Ricardo Beráguas, proprietário da 
empresa. “Já somos em 30 profissionais 
ligados diretamente ao envolvimento com 
o Terceiro Setor”, finaliza orgulhoso.
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“MÃOS DE ANJOS” EM PARCERIA COM PROJETO 
IBR ADAPTAÇÕES E PERSONALIZAÇÃO

N O TA S

Em abril último, procurados por uma garota de 22 anos 
de pequena estatura, chamada Francilene, a oficina Mãos de 
Anjos e o Projeto IBR se uniram para ver a possibilidade de 
aquisição de uma cadeira motorizada para a garota. Só que 
infelizmente não existia ainda hoje no mercado, cadeiras moto-
rizadas específicas para pessoas de pequenas estatura (pesso-
as com nanismo). O desafio foi grande e aceito, e começaram 
juntos então, a projetar uma cadeira com as medidas exatas 
da “Pequena França” (nome que carinhosamente passaram 
a chamar Francilene). “Nosso objetivo era, em primeiro lugar, 
proporcionar segurança, conforto e estética. Precisaríamos 
de uma base que fosse resistente, porque cada motor tem 
300W. Optamos então por uma cadeira em X para ser usada 
de chassi, por causa da estabilidade. Uma plataforma em ferro 
de 5mm para suporte de baterias... foram usadas 2 baterias 

de gel de 12V e 30 Amp. Decidimos trocar a tração traseira 
por dianteira para não haver risco de quedas, colocamos 
encosto e assentos de espumas injetadas com revestimentos 
em couro 100 %. Colocamos cintos para a segurança, pneus 
com câmaras para o melhor conforto, bolsa na parte traseira 
do encosto e, enfim foi nascendo cada detalhe para dar vida a 
cadeira da Pequena França”, conta um dos responsáveis pelo 
projeto, ressaltando que tiveram  a parceria de empresas que 
ajudaram a tornar real cada detalhe da confecção da cadeira. 
A “Couro do Vale”, que fez bancos incríveis de couro 100 %, 
um “Revestimento Pintura Eletrostática”, que confeccionou 
sob medida uma bolsa para que a menina pudesse ter mais 
autonomia para levar seus pertences. “Foram muitos desafios 
e detalhes pensados com muito carinho para que ela tenha au-
tonomia e liberdade para se locomover sozinha”, completam.




