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Instituto vem para ajudar 
Associações a superarem 

burocracia !

 terceiro setor

O IAPAS - Instituto de Apoio Operacional e Assistencial é uma entidade filantrópica 
de assistência social, fundada em 2008, cujo foco é ajudar as entidades sem fins 

lucrativos a superar as barreiras da burocracia em prol da sustentabilidade...

H
á pouco mais de um mês, 
a Revista Reação firmou 
uma parceria com o “IA-
PAS - Instituto de Apoio 
Operacional e Assistencial, 

para trazer aos seus leitores informações 
técnicas e orientações sobre legalização 
de entidades do terceiro setor, contabili-
dade das associações sem fins lucrativos, 
informações sobre captação de recursos 
e incentivos fiscais.

Historicamente as pessoas associam-se 
para ganhar força em suas ações, quer se-
jam de saúde, direitos, deficiências, causas 
sociais e é aí que começam os problemas. 

Quase não há fonte de informações e 
orientações em nosso País, que permitam 
a legalização e transparência das ações de 
forma fácil e compreensível a todos. 

A parceria com o Instituto de Apoio 
deverá diminuir as barreiras técnicas para 
as entidades de terceiro setor, para se for-
malizarem e não sucumbirem no mar da 
burocracia nacional. Assim, nesta primeira 
publicação trazemos uma rápida visão de 
como o IAPAS vem atuando no setor. 

O Terceiro Setor é formado por ações 
sociais, em maior ou menor escala, com-
posto de pessoas que foram impulsio-
nadas pelo amor ou pela dor e dedicam 
sua vida ou parte dela a uma causa. Não 
se deve desprezar a existência de grupos 
classistas ou empresariais que são repre-
sentados por meio de entidades, mas 
ainda assim, sem fins lucrativos.

No Brasil, o terceiro setor destacou-se 
e cresceu vigorosamente, promovendo 
os direitos sociais, principalmente com a 
inserção das pessoas com deficiência e 
minorias, na sociedade. O crescimento das 
entidades deu-se por conta própria, pois 
o setor público não acompanhou com a 
qualidade e eficiência necessários, apoio 
técnico entre outros.

 Para as empresas, foram criados diver-
sos regimes de tributação, de formalização 
e registro, assim o empresário pode es-
colher a forma como montar sua empre-
sa, seu empreendimento. Pode ter uma 
sociedade empresária, sociedade sim-
ples, sociedade anônima ou Eireli, pode 
ser tributado pelo lucro real, presumido, 
simples. Já uma associação em qualquer 
segmento em que pretenda entrar, terá 
de seguir a mesma cartilha, que, aliás, 
não possui qualquer orientação pública 
que a leve do momento da constituição 
até a formalização.

Assim, através deste espaço, estamos 
colocando a experiência de 30 (trinta) 
anos dos profissionais que estão se vo-
luntariando, para levar esclarecimentos 
e capacitação para as entidades, gratui-
tamente. Pretendemos orientar sobre os 
melhores procedimentos para que as en-
tidades fiquem regularizadas, tratando de 
incentivos fiscais, captação de recursos, 
legalização ou contabilidade.

Atualmente há um trabalho de capaci-
tação de secretarias de assistência social 
de diversas cidades que contaram com 
nossas equipes levando informação e 
montando oficinas culturais e não pre-
tendemos parar. A nossa sustentabilidade 
vem dos parceiros que entram com a mão 
de obra qualificada e ainda contribuem 
com os custos fixos. Como os custos são 
altos, o Instituto colabora intensamente 
por e-mail, além dos eventos e participa-
ções nas redes sociais. 

 Visando ampliarmos nosso campo de 
atuação há estudos para criação de cursos 
e oficinas, específicos, para prefeituras e 
entidades sociais, que podem ser aplicados 
assim que se consigam financiamento.
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