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Pará de Minas, 04 de abril de 2008.
OF. CIRCULAR
Prezado Presidente,
A Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais, por sua presidente Luíza Pinto Coelho,
vem alertar Vossa Senhoria que no próximo dia 30 de abril de 2008 se encerra o prazo para que as
entidades que usufruem da ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DO INSS, encaminhem para o INSS
local ou para a Secretaria da Receita Federal de sua sede, o relatório das atividades relativas ao
exercício de 2007, acompanhado da documentação e dos anexos próprios, objetivando a renovação da
isenção usufruída pela entidade.
A Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais, está disponibilizando em seu site
www.apaeminas.org.br - Procuradoria – Isenção da Cota Patronal – INSS, todos os formulários
necessários à prestação de contas. Caso essa APAE tenha dificuldades de acessar os mesmos, poderá
solicitá-los diretamente à Federação das APAEs, para que sejam enviados por correio.
O relatório das atividades e os formulários deverão estar acompanhados dos documentos abaixo
relacionados:
1- relatório de Atividades desenvolvidas pelas entidades em 2007;
2- informações cadastrais (Anexo XVI);
3- resumo de informações de assistência social, com o valor da isenção usufruída, descrição
sumária dos serviços assistenciais, nas áreas de assistência social, de educação ou de saúde, a
quantidade de atendimentos que prestou e os respectivos custos, conforme modelo constante do Anexo
XVII;
4- descrição pormenorizada dos serviços assistenciais prestados;
5- cópia do CEAS vigente ou prova de haver requerido sua renovação, caso tenha expirado o
prazo de validade desse Certificado ( certidão do CNAS);
6- cópia de certidão fornecida pelo Ministério da Justiça que comprove a regularidade da
entidade naquele órgão;
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7- cópia de certidão ou de documento que comprove estar a entidade em condições de
regularidade no órgão gestor de Assistência Social estadual ou municipal ou do Distrito Federal;
8- cópia de certidão ou de documento fornecido pelo órgão competente que comprove estar a
entidade em condição regular para a manutenção da titularidade de utilidade pública estadual ou
municipal ou do Distrito Federal;
9- cópia do acordo ou da convenção coletiva de trabalho;
10- cópia do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício com discriminação de
receitas e despesas, demonstração de mutação de patrimônio e notas explicativas.
Importante, ainda, esclarecer que, com a criação da Super Receita, o recolhimento das
contribuições devidas ao INSS passou a ser responsabilidade da Receita Federal. Assim, orientamos as
entidades filiadas, que sejam isentas da contribuição patronal do INSS, que procurem a agência local
do INSS no seu município para se informar sobre o local onde deverá ser protocolizado o relatório de
atividades de 2007: na própria agência do INSS ou na agência da Receita Federal do seu município.
Certos de que esta Apae compreenderá a importância do cumprimento dessa obrigação, de
forma a manter a isenção da cota patronal do INSS, despedimo-nos.
Atenciosamente,

Luíza Pinto Coelho
Presidente da Federação das APAEs
do Estado de Minas Gerais

