Ação Imposto Solidário 2020
Destinação de parte do IR a projetos sociais
Pessoa Física - 3% do imposto devido
CONTABILISTAS DE
SANTO ANDRÉ
CONTAMOS COM VOCÊS!

Orientação passo a passo para destinação do imposto diretamente no
Programa Gerador da Declaração de Ajuste Anual
Declaração 2020 (ano base 2019)

Realização

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

• O benefício da doação só é permitido para os contribuintes que declaram o seu imposto
de renda no MODELO COMPLETO.
• Para os contribuintes que terão imposto a pagar, o valor destinado será deduzido
automaticamente pelo Sistema da Receita, do total do imposto de renda a pagar.
• Para os contribuintes que terão restituição, o valor destinado é somado ao valor a restituir,
corrigido através da Taxa Selic, em média 60% a maior que o rendimento da poupança!
• O valor correspondente até 3% do imposto devido pode ser destinado e deduzido
integralmente, tanto para o Fundo da Criança e do Adolescente como para o Fundo do
Idoso (ou ambos, dentro deste limite). Porém em Santo André (*) o Fundo do Idoso
ainda não está regulamentado para receber recursos, sendo possível apenas a
dedicação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD
Santo André).
• Esta Ação Imposto Solidário 2020 da FEASA- Federação das Entidades Assistenciais de
Santo André, propõe que os recursos sejam destinados ao FUMCAD -SA.
As orientações desta cartilha indicam todos os aportes para a conta do Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente de Santo André.
• Para que o valor depositado para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no ato
da Declaração do IR, possa ser destinado a Federação das Entidades Assistenciais de
Santo André- FEASA, é necessário que seja preenchido a Carta de Direcionamento
com os dados do contribuinte (modelo anexo). A Carta deve ser enviada à FEASA, bem
como, a cópia do comprovante da DARF, pois é dessa forma que identificaremos o
recurso junto ao FUMCAD para o Projeto da Federação.

Informações adicionais e duvidas:
FEASA – nicefeasa@terra.com.br (11) 4436-7477

Orientações – Doação Diretamente na Declaração – ECA

Após o preenchimento
de todos os dados da
sua declaração, siga
os passos à frente:

• Clique em “Resumo
da Declaração”.
• Clique em “Doações
Diretamente na
Declaração – ECA”.
• Clique em “Novo”.

• Para Doar para
Santo André, escolha
Fundo Municipal.
• Estado - SP
• Escolha o Município:
Santo André.

• Observe que o
sistema calcula
automaticamente o
limite que é
dedutível 100% e o
valor disponível para
sua doação: 3% do
seu imposto de
renda devido.
• De posse desta
informação,
preencha o valor a
ser doado ao Fundo.

• Clique em “DARF Doações Diretamente
na Declaração – ECA”.
• Clique no nome do
contribuinte que fará
a doação.
• Clique em
“Imprimir”.

• Será impresso o
DARF para pagamento
até o dia 30/06 –
válido tanto para
quem tem imposto de
renda a pagar como
para quem terá
restituição. Este DARF,
com o código 3351, é
exclusivo para o
pagamento da
doação.

IMPORTANTE
• Para quem tem
imposto de renda a
pagar, o DARF para o
pagamento do
imposto integral ou da
1ª parcela deverá ser
gerado através de
outra guia.

Potencial de Destinação do Imposto de Renda Pessoa Física
para Projetos Sociais

Dados da Receita Federal indicam o imenso potencial de recursos disponível para doação e
dedução de pessoa física e jurídica para o Fundo da Criança e Adolescente.
No município de Santo André, somente de pessoa física o potencial é de R$ 28 milhões e
apenas 1.06% deste recurso é doado hoje. Há municípios que chegam a mobilizar 40% do
potencial de doação de pessoa física, como por exemplo, Barretos.

Recursos dedutíveis do IR Pessoa Física x valor efetivamente destinado.

FONTE: Programa Nacional de Educação Fiscal Superintendência da Receita Federal do Brasil em São Paulo - 2013

Caro amigo contabilista, contamos com seu apoio!
EM VEZ DE ENGORDAR O LEÃO, ALIMENTE O FUNDO DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SANTO ANDRÉ.

Investir no Fundo da Criança é investir em educação, cultura, esporte e
lazer, contribuindo para que um grande número delas não conheça o
caminho da rua e não se torne uma ameaça para a sociedade.

Se você contabilista desejar encaminhar um e-mail aos seus clientes como parte de sensibilização para que façam a
Destinação, solicite à FEASA que enviamos esta arte acima por e-mail. Solicite para feasa@terra.com.br

A Federação de Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA foi fundada em 1970
por cinco Entidades Assistenciais, que sentiram a necessidade de unirem-se para
discutir questões comuns e buscarem alternativas para o equacionamento de seu

