Dúvidas??? Entre em contato conosco:
larescolafcx@outlook.com.br ou (11) 97741-9316

Lar Escola Francisco Cândido Xavier
Fundada em 07/03/1983 C.N.P.J. 51.455.178/0001-68
Entidade sem fins lucrativos – Instituição de Longa Permanência para Idosos
www.larxavier.org.br

O Lar Escola Francisco Cândido Xavier, CNPJ 51.455.179/0001-68 é uma Organização da
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, fundada em 1.983, com sede na Estrada do Cruzeiro, no 8.250,
Pununduva - Caucaia do Alto, Município de Cotia –SP, que hoje abriga 19 moradores (14 homens e 5
mulheres) em situação de vulnerabilidade social, têm por objetivo proporcionar a estes idosos autonomia,
resgate de identidade, fortalecimento de vínculos familiares, convivência comunitária e o
desenvolvimento de aptidões e capacidades.
✓ Missão: Promover a assistência social em regime de Acolhimento Institucional para idosos
de ambos os sexos.
✓ Visão: Ser referência de ILPI, proporcionando excelentes condições para qualidade de
vida aos acolhidos/moradores.
✓ Meta: Buscar parceiros que possam garantir a continuidade desta instituição.
Contamos com diversos voluntários que fazem atividades esporádicas com nossos idosos,
brincadeiras, gincanas, oficinas. Também realizamos eventos beneficentes durante o ano para que
possamos minimizar as dificuldades que encontramos no dia-a-dia para manter nossas portas abertas e
nossos idosos bem cuidados.
Para tanto, vimos apresentar a Vossa Senhoria um novo modo de nos ajudar: a Doação direta
na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020 conforme Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de
2010, autorizando a pessoa física a realizar doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.
Pensando em facilitar o entendimento de como proceder para fazer sua doação elaboramos
um passo-a-passo e salientamos que toda contribuição é de grande importância para o sucesso do nosso
trabalho. Baixe o programa no site da Receita Federal em: https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf, preencha sua declaração por DEDUÇÕES LEGAIS e faça
sua doação!
Lembramos que para que sua doação seja destinada ao LAR XAVIER, após o envio da
declaração e efetuar o pagamento do DARF, você deve enviar o comprovante de pagamento com uma
mensagem identificando que deve ser destinada ao LAR ESCOLA FRANCISCO CANDIDO XAVIER para
larescolafcx@outlook.com.br ou para o whatsapp do lar (11) 97741-9316.
Desde já agradecemos seu apoio, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos e
aproveitamos a oportunidade para convidá-los a conhecer nossa casa e nosso trabalho.

Cotia, março de 2022.
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1) Depois de preencher sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano
calendário 2021) do lado esquerdo da tela (tela 1) tecle na opção Doações Diretamente na
Declaração:

tela 1
2) Escolha a aba Idoso (tela2) e clique na opção “novo” (tela 2A)

tela 2

tela 2A

3) Após optar pela aba “idoso” aparecerá a tela para a escolha do fundo ao qual será destinado
parte do seu imposto a pagar, nesta tela deverá ser selecionado tipo de fundo “Nacional”,
“Estadual” e “Municipal”. Para chegar a sua destinação ao Lar Xavier este é o primeiro passo.
Deve ser selecionado Tipo de Fundo: “Municipal”, UF: “SP-São Paulo” e Município: “Cotia”,
conforme segue (telas 3,4,5):

tela 3

tela 4

tela 5

4) Finalizando as seleções do Tipo de Fundo, UF e Município, o valor máximo possível para
doação está do lado direito (tela 6) preencha o campo “valor” do lado esquerdo:

tela 6

tela 6
5) Ao clicar OK, sua destinação deverá aparecer na tela principal (tela7):

tela 7

6) Selecione a opção para imprimir seu “DARF – Doações Diretamente na Declaração – Idoso”

tela 8
7) O programa da Declaração irá gerar e apresentar na tela seu DARF, salve ou imprima para
pagamento.

8) Após efetuar o pagamento do seu DARF solicitamos a gentileza de enviarem foto do
comprovante para larescolafcx@outlook.com.br ou para o whatsapp do lar (11) 97741-9316.

