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As Pessoas Físicas e as Pessoas Jurídicas podem destinar parte do Imposto de Renda ao FMDCA – Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou FMDI - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, os quais 
repassarão estes recursos às entidades que cuidam de crianças, adolescentes e idosos de nossa cidade. Veja como 
isto é possível. 

 
1. Destinações das PESSOAS FÍSICAS: Até 28/12/2018  
Toda Pessoa Física que for entregar a Declaração do Imposto de Renda no exercício 2019 - ano-calendário 2018 com opção 

pela tributação por deduções legais (antigo MODELO COMPLETO), poderá destinar ao FMDCA e/ou FMDI até 6% do 

Imposto de Renda devido (art. 80 da IN RFB nº 1.500/2014 com alterações da IN RFB nº 1.756/2017), apurado conforme 

tabela progressiva. Veja no exemplo abaixo duas situações: 
 

1º caso: Com imposto a pagar e 2º caso: Com imposto a restituir.  
 1º caso 2º caso 
   

Declaração do I.R.P.Física – Modelo Completo Imposto a Pagar Imp. a Restituir 
Rendimentos Tributáveis 88.000,00 88.000,00 
(-) Deduções (dependentes, desp.c/instrução etc.) 16.000,00 16.000,00 
Base de Cálculo: (Rendimentos menos deduções) 72.000,00 72.000,00 
Imposto devido calc ulado conforme tabela abaixo 9.367,68 9.367,68 
Menos Imposto Retido na Fonte, Carnê-leão etc. 8.400,00 11.000,00 
Imposto a pagar (1º caso) e a Restituir (2º caso) 967,68 1.632,32 
Destinação ao FMDCA e/ou FMDI (até 6% de 9.367,68) 562,06 562,06 
Saldo a pagar (1º c aso) e a Restituir (2º caso) 405,62 2.194,38  

 
 

Tabela progressiva para cálculo do Imposto – Exercício 2019 Ano-calendário 2018   
Base de cálculo anual em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$ 
Até 22.847,76 - - 
De 22.847,77 até 33.919,80 7,5 1.713,58 
De 33.919,81 até 45.012,60 15,0 4.257,57 
De 45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51 
Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32 

 
Observe no exemplo acima que se NÃO fosse efetuada a destinação:  
1º caso: O imposto a pagar ao Governo Federal ao invés de 405,62 seria de 967,68 
2º caso: A restituição ao invés de 2.194,38 seria de 1.632,32 

 
→ Deverá ser efetuada mediante depósito bancário a favor do FMDCA - CNPJ 18.064.009/0001-21  e/ou FMDI - CNPJ 
32.089.797.0001-31, até o dia 28 de dezembro de 2018 (limite 6%) -> Através do site www.badybassitt.sp.gov.br é 
possível preencher e solicitar um boleto para recolhimento do valor a ser destinado. 

 
→ após o recolhimento - trocar o boleto pelo recibo fornecido pelo CMDCA e/ou CMDI - R. Miguel Couto, 1935 – 
Bairro Centro – tel.: 17 3258 1736 
Na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2019 ano-calendário 2018 declarar o valor destinado 
até 28/12/2018 na ficha “Doações Efetuadas” 
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Exercício 2019 Ano-Calendário 2018 

 
2. Destinações das PESSOAS FÍSICAS efetuadas diretamente na Declaração do Imposto de Renda do 

exercício 2019 ano-calendário 2018 -> meses de março e abril/2019 (somente FMDCA). 
 

Até 3% (três por cento) do Imposto devido observado o limite de 6% (seis por cento) do Imposto devido para as 
deduções do incentivo já realizadas no curso do ano-calendário 2018 (somente ao FMDCA) 
Exemplo: Imposto Devido: ............................................................................................... R$ 9.367,68 
Destinação possível: (6% de 9.367,68)  .......................................................................... R$ 562,06 
Destinação Efetuada até 28/12/2018 depósito bancário  ................................................. R$ 300,00 
Destinação possível Efetuada através da Declaração ao CMDCA  ..................................  R$ 262,06 

(Limite 3% de 9.367,68 = 281,03 )   



 
Obs.: O programa IRPF/2019 efetua os cálculos e demonstra a destinação possível.  
Na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2019 ano-calendário 2018 clicar em Resumo da 
Declaração e informar o valor destinado na ficha Doações Diretamente na Declaração – ECA. Imprimir o DARF, no 
programa IRPF/2019 e recolher até 30/04/2019. 
 
 

3. Destinações das PESSOAS JURÍDICAS – ANO-CALENDARIO 2018  
Toda Pessoa Jurídica tributada com base no LUCRO REAL poderá destinar ao FMDCA até 1% e ao FMDI até 1% 
do Imposto devido. Lucro Real Trimestral: destinação no trimestre; Lucro Real Anual: destinação dentro do ano-
calendário (art. 260 da Lei nº 8.069/1990 e Lei nº 12.213/2010 com alterações da Lei nº 12.594/2012).  
Dúvidas: Consulte seu contador, CMDCA , CMDI ou Receita Federal.  
Destinando parte do Imposto de Renda ao FMDCA e/ou FMDI você estará proporcionando uma melhor qualidade de 
vida para as crianças, adolescentes e idosos de nossa cidade.  

Os recursos arrecadados são investidos em projetos e ações que beneficiem a vida de centenas de 

crianças e idosos de diversas formas. Após deliberadas pelos conselhos específicos, as entidades podem 

inscrever seus projetos para captarem recursos do fundo municipal.  Estes projetos podem ser de 

fortalecimento de vínculos, saúde, proteção, diagnósticos, entre muitos outros. A prestação de contas é 

feita pelas entidades aos membros dos conselhos.

No caso dos idosos, são realizadas ações para a prevenção de quedas; grupos para identificar o perfil 

dessas pessoas que frequentam as unidades de saúde, plano de acessibilidade, centro de convivência. e 

educação permanente sobre envelhecimento e saúde. 

Já no caso das crianças e adolescentes, são desenvolvidos projetos de acolhimento,  fortalecimento de 

vínculos, campanhas contra alcool e drogas, grupo de orientação com equipe multiprofissional aos pais ou 

responsáveis das crianças internadas na UTI Neonatal, Cardiológica e Pediátrica, grupos de 

entretenimento; informativo social sobre direitos da criança e adolescente fundamentados no Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), entre outros. 

Destinando parte do imposto de Renda ao CMDCA e/ou CMDI você
estará proporcionando uma melhor qualidade de vida para nossas
crianças, adolescentes e idosos.
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