DOE SEU IMPOSTO DE RENDA

Potencializando Aprendizagens II
Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito - Florianópolis SC
Crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e
Juventude e Conselho Tutelar - 0 a 18 anos incompletos
Contribuição para o processo de ensino aprendizagem das crianças
e adolescentes, na busca de sua autonomia e empoderamento.
Construção de um plano pedagógico individual.
Mediação pedagógica orientada por um profissional.
.

Certificado de Captação CMDCA/ FLORICRIANÇA
nº 276 de 26/11/2021
Valor a captar R$ 112.941,18

DOE SEU IMPOSTO DE RENDA

Projeto Rito de Passagem 2023
160 adolescentes e jovens das comunidades de Florianópolis
14 a 18 anos
Até 480h de oficinas em contraturno
Local: Balneário do Estreito
Desenvolver potencialidades, adquirir conhecimentos e realizar
vivências que contribuam para a inserção laboral, a
continuidade dos estudos e a ampliação das visões de mundo.
Formação para o mundo do trabalho e preparação para o Programa
Jovem Aprendiz.
Certificado de Captação CMDCA/ FLORICRIANÇA
nº 279 de 26/11/2021
Valor a captar R$ 907.170,59

COMO REALIZAR A DESTINAÇÃO NO MOMENTO DA DECLARAÇÃO ANUAL
Pessoas Físicas
1.
2.
3.
4.

5.

No programa da Receita Federal, em “Fichas da Declaração” escolha a opção
“Doações Diretamente na Declaração”.
Na aba “Criança e Adolescente” clique em “Novo” e escolha o “Fundo
Municipal”; UF “SC” e Município “Florianópolis”.
No campo “Valor” digite o “Valor disponível para doação” que aparecerá no
canto direito da tela.
Realize o pagamento do “Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA”
disponível no campo “Imprimir” até o último dia para a entrega da declaração
anual.
Envie o comprovante de pagamento do Darf de doação para
financeiro@ccea.org.br com o seu nome completo, CPF, endereço e telefone.

Importante: O envio do comprovante de pagamento junto às informações acima é
necessário para que se possa informar ao Fundo Municipal que você deseja apoiar
aquele determinado projeto.

COMO REALIZAR A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DURANTE O ANO
Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas
Não há limite de valor para doação, mas há limite para dedução do IR. Todas as pessoas e empresas podem doar,
mas somente as declarantes na Modalidade Completa ou optantes pelo Regime de Lucro Real podem se
beneficiar da dedução: Até 6% do imposto as Pessoas Físicas e até 1% as Pessoas Jurídicas.
Passo 1. Realize uma transferência diretamente para o Banco do Brasil - Agência 3582-3 - Conta 12100-2 - CNPJ
18.798.340/0001-75 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis - FMDCA
Floricriança.

Passo 2. Encaminhe e-mail para o FMDCA, com cópia para o CCEA, informando seus dados (nome, endereço
completo, valor do depósito, CPF e comprovante ) e solicite o recibo. Este recibo será o comprovante da
destinação junto à Receita Federal e deve ser guardado. Informe também para qual projeto você gostaria de
destinar sua doação: Rito de Passagem 2023 ou Potencializando Aprendizagens II.

Endereços de e-mail: fmdca.semas@pmf.sc.gov.br com cópia para financeiro@ccea.org.br

