
Sobre doações para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Maracanaú-CE

RESUMO:

Você pode doar até 3% do valor total de IR devido para o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (ex: do município de Maracanaú), para um projeto de seu interesse, e acompanhar 
seus resultados e impactos sociais.

Pode-se calcular os 3% em duas situações:
1. Quem tem IR complementar a pagar
Deve-se somar o que já foi retido, com o que teria que ser pago adicionalmente, e em cima desse 
somatório, calcula-se os 3% da doação.

2. Quem tem IR a restituir, também poderá fazer a doação
Deve-se subtrair do valor total retido durante 2014, o valor que teria direito a restituição, e em 
cima desse resultado, calcula-se os 3%. Nesta situação, o valor da doação será acrescido ao valor 
original da restituição. Daqui alguns meses além da restituição a qual terá direito, também será 
restituído o valor doado corrigido, desde de que esteja dentro dos 3%.

O procedimento para doação é muito simples, podendo ser feito a partir do próprio programa de 
declaração do imposto de renda, disponibilizado pela Receita Federal. Veja o passo-a-passo, 
anexo.

PROJETO DE INTERESSE PARA DOAÇÃO:

O Instituto Idear, é uma ONG sediada em Maracanaú, e tem um projeto aprovado pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Maracanaú (ver documento 
anexo). O objeto do projeto é aplicar uma metodologia visando desenvolver a habilidade de 
resolução de problemas, a criatividade e o senso de inovação para 1.000 (mil) crianças e 
adolescentes, alunos de escolas públicas. O nome do projeto é Programando e Aprendendo, e 
acreditamos muito no impacto positivo a ser gerado na formação desses jovens.

Atualmente já contamos com o apoio financeiro do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, e da 
empresa Serlares. Nesse mês estamos iniciando uma campanha para captação de recursos 
oriundos de doações de pessoas físicas que desejam direcionar melhor a aplicação do dinheiro de 
seu imposto de renda em ações locais e que possam inclusive serem acompanhadas de forma 
mais próxima, se assim desejarem.

EXPLICAÇÃO MAIS DETALHADA SOBRE O PROCEDIMENTO DA DOAÇÃO:

No caso de pessoas físicas, se as doações forem realizadas dentro do ano de referência (até 
31/12) é possível deduzir até 6% do IRPF devido na declaração (modelo completo). 
Opcionalmente, as pessoas físicas podem efetuar a doação após o encerramento do ano e antes 
da data de vencimento da primeira quota do IRPF. Porém, para as doações realizadas nesse 
período, a dedução fica reduzida e limitada a 3% do imposto devido na declaração.

Cabe ao contribuinte avaliar o melhor momento de realizar a doação. Caso possua segurança e 
uma estimativa confiável do quanto vai pagar de imposto é recomendável realizar as doações 
dentro do próprio ano-base, assegurando a dedução de 6%. Se houver incerteza é prudente 
esperar a apuração definitiva do IRPF e calcular o quanto pode ser destinado ao Fundo da Infância
e Adolescência, lembrando que o limite de dedução neste caso fica reduzido para 3% do imposto 
devido.



Os recursos destinados aos fundos são administrados pelos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e Adolescente (CMDCA) das cidades, entidades formadas por representantes da sociedade 
civil e dos órgãos públicos, que decidem em que projetos vão investir, sempre como foco em 
questões sociais que envolvem crianças e adolescentes.
Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/noticias/fundoinfancia.htm

Nesse sentido para facilitar a compreensão, fiz uma simulação no site da receita federal 
(Simulador Imposto de Renda:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=A),
utilizando como rendimento bruto anual de R$ 300 mil. 
Considerando que não foram feitas doações em 2014, então o limite para doação seria de
3% do imposto de renda devido, que no exemplo daria R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) os 
quais poderiam ser doados ao Fundo. 
O contribuinte poderá utilizar o simulador com informações que melhor refletem a sua realidade, e
em seguida calcular os 3% em cima do valor do imposto de renda devido mostrado ao final.

No exemplo anexo, o imposto devido era R$ 60.000,00, com a doação de R$ 1.800,00 para o 
Fundo, correspondendo a 3% do IR, então o valor a ser pago de imposto cairia para R$ 58.200,00.
No total vai continuar saindo R$ 60 mil do bolso contribuinte (R$ 1.800 para o fundo, e R$ 58.200 
para o Leão), mas ele poderá direcionar uma parte para algo que conhece e pode avaliar os 
resultados de forma mais concreta.

Também considerando o exemplo, se a pessoa tivesse já pago R$ 50.000,00 de IR retido na fonte,
faltaria pagar R$ 10.000,00 em Abril/2015 (por ex.), então poderia doar os mesmos R$ 1.800 para
o fundo, e pagar os R$ 8.200 restantes para o Leão.

Seguem abaixo as informações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Maracanaú, bem como os dados bancários do referido fundo.
    Nome: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Maracanaú
    Endereço: Av.II, 150 – Anexo I – Sala 1, Conj.Jereissati I, Maracanaú-CE, 61.900-370
    Telefone: (85) 3521.5102
    CNPJ: 13.017.292/0001-17
    Banco: Banco do Brasil –  Agência: 3302-2 – Conta-corrente: 80000-7

Uma outra forma de fazer a doação, e que está indicada no documento anexo “Passo a Passo”, é 
diretamente no programa de declaração de imposto de renda. Nesse caso, o próprio sistema gera 
um DARF específicos para a doação ao Fundo Municipal, no contexto do ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente)

Caso resolva fazer a sua doação, então pedimos que nos avise, para articularmos com 
o Fundo Municipal de Maracanaú, solicitar e retirar o seu recibo formal, após realizada 
a transferência para a conta do Fundo. Caso tenha feito a doação diretamente no 
programa de declaração de impostos de renda, então precisamos que nos envie o 
DARF gerado e comprovante de pagamento.
Dessa forma, podemos demonstrar junto ao conselho que a doação foi feita com 
interesse em investir em nosso projeto, precisamos apresentar os documentos 
comprobatórios da doação.

Ficamos a sua disposição ou de seu contador para esclarecer dúvidas e suprir quaisquer 
informações complementares sobre o assunto.

Atendiosamente,



Cláudio Joventino / Instituto Idear
claudiojoventino@idear.org.br
+55 85 9991-5528 (TIM)


