Realização:

QUEM SOMOS

O Instituto da Criança - IC - é uma solução para promover o
desenvolvimento humano. Assim, por meio do investimento
social privado e da gestão de projetos, a organização inspira
a prática da solidariedade.
Atuação: Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Entre as 100 melhores
ONG´s do mundo

NOSSO

NOSSA

PROPÓSITO

MISSÃO

Inspirar a solidariedade para
transformar vidas.

Ser gestor de soluções sociais.

NOSSA

NOSSOS

VISÃO

VALORES

Ser referência na redução da
desigualdade social.

Acreditar no improvável, no
poder da gratidão, na união
entre pessoas e atuar com
transparência.

A CAMPANHA
Conteúdo

O Renda Solidária é uma iniciativa do Instituto da Criança para
obter recursos para as instituições que atendem pessoas em
situação de vulnerabilidade social no Brasil. Essa mobilização
acontece desde 2003 e já captou recursos no valor total de
R$ 18.695.662,75

PARA ONDE VAI A DOAÇÃO?

A Lei 8.069/90, artigo 260 determina que pessoas físicas pode

doar à fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente diretamente em sua Declaração de
Ajuste Anual.

O IC apoia os fundos de Petrópolis e Mesquita, no Rio de
Janeiro, pois eles permitem o doador escolher qual projeto
social irá beneficiar.

PREMISSAS PARA A DOAÇÃO
PESSOS FÍSICAS
Requisitos:

Ter imposto de renda a pagar ou
retido na fonte;
Fazer a declaração no formulário
completo;

Importante 1: a dedução dos valores destinados às
leis de incentivo não prejudica outras deduções,
como as relativas a dependentes, saúde, educação
e pensão alimentícia.
Importante 2: o contribuinte deverá informar o
valor doado no quadro “Relação de Doações e
Pagamentos Efetuados”, no formulário da
Declaração de Ajuste Anual.

O limite é de 3% do IR devido;
Até 30/04 ao fazer sua Declaração
de Ajuste Anual.

Lembre-se:
No mês de abril do ano seguinte, na sua Declaração
de Ajuste Anual, faça a dedução do IR menos o valor
das contribuições às leis de incentivo no exercício
anterior; anexando o recibo que o Conselho/projeto
emitirá.

COMO DOAR NA DECLARAÇÃO?

02

01
Nas "Fichas da Declaração",
selecione “Doações Diretamente
na Declaração – ECA”.

Clique em
“Novo”.

05
Selecione o tipo de Fundo: Nacional,
Estadual ou Municipal;
5.1: Dica do IC: Selecione um
dos Fundos Municipais:
Mesquita e/ou Petrópolis.

03
No canto direito da tela
observe o “Valor
disponível para doação”.

06
Após entregar a declaração, no menu
"Declaração", selecione “Imprimir”,
depois “DARF – Doações Diretamente na
Declaração – ECA”, verifique o nome do
contribuinte e clique em “Imprimir”.

04
Você poderá dividir este
valor para mais de um
fundo ou doar o valor total
para apenas um.

07
Será impresso o DARF com "Código
da Receita" 3351, que é exclusivo
para pagamento da destinação.

COMO DOAR NA DECLARAÇÃO?

Importante: realize o pagamento do DARF até a data de vencimento.

APÓS EFETUAR SUA DOAÇÃO
01

02

Informar ao IC o valor para
qual Projeto daquele Fundo
deseja doar.

Pagar o DARF
gerado na
Declaração.

05
As instituições e/ou o CMDCA
confirmarão o depósito através de
consulta ao extrato da conta e emitirá
o recibo.

03
Encaminhar o
comprovante do DARF
pago ao IC e a ‘carta de
direcionamento’, cujo
modelo você encontrará
no slide seguinte.

04
O IC encaminhará o comprovante
do DARF pago e a ‘carta de
direcionamento’ para as
instituições e/ou Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA).

06
O IC ou o CMDCA
encaminhará recibo ao
doador.

MODELO DA CARTA DE DIRECIONAMENTO
Rio de Janeiro, xx de setembro de 2019
Ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNCRIA
Rua do Imperador, 38 – sala 101 - Centro
25060-000 – Petrópolis – RJ
Senhor Presidente,
Vimos pelo presente, informar a V.Sª que a NOME DO DOADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXX, com sede na ENDEREÇO COMPLETO, efetuou, em
XX/XX/XXXX, na conta corrente do FUNCRIA, na Caixa Econômica Federal, agência 1651, c/c: 0006.00000155-6 – operação 006, um depósito (comprovante em anexo) no
valor de R$ xxxxxxx em prol da seguinte entidade:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Petrópolis
CNPJ: 02.901.317/0001-24
Endereço: Rua Monsenhor Barcelar, 145 – Centro – Petrópolis – CEP: 25685-110
Valor: R$ xxx.xxx,Xxx (valor por extenso)
Informamos ainda estarmos cientes de que a entidade beneficiada deverá apresentar ao CMDCA, projetos no valor de 80% da doação, sendo que os outros 20% ficarão no
Fundo para serem revertidos a outras entidades, através de editais e ainda para financiar Programas de Acolhimento em cumprimento ao art. 260, § 2º do ECA. E ainda, que
a entidade tem prazo de 90 dias, renováveis por mais 90 dias para apresentação do projeto, findo o prazo, o valor ficará para o FUNCRIA para aplicação em projetos de outras
entidades.
Atenciosamente,
ASSINATURA E NOME DO DOADOR

DADOS PARA A CARTA DE DIRECIONAMENTO
Nos slides seguintes, apresentamos as instituições recomendadas pelo IC para que possa efetuar a doação.
No quadro abaixo, estão as informações dos projetos que deverão ser preenchidas na carta de direcionamento:
Fundo a que pertence

Endereço do Fundo

CNPJ do Fundo

Instituição

Endereço da
Instituição

CNPJ da Instituição

Fundo Municipal dos
Direitos das Crianças e
dos Adolescentes de
Mesquita - FMIA

Av. Coelho da Rocha,
1426 – Rocha
Sobrinho
26572-481 –
Mesquita – RJ

020.801.576/0001-65

Instituto Mundo
Novo

Rua Adolfo de
Albuquerque, 109 –
Chatuba – Mesquita –
RJ | CEP: 26585-520

07.031.769/0001-16

Instituto S.O.S
Reviver

R. Cel. França Leite,
1891 - Cabral, Nilópolis
- RJ, 26520-651

04.827.803/0001-75

Fundação
Educandário
Princesa Isabel

Rua Lopes Trovão, 271
– Alto da Serra –
Petrópolis – RJ 25635-111

28.805.679/0001-05

Renovar Saúde
Criança

Rua Joaquim Zeferino,
43 – Corrêas –
Petrópolis – CEP:
25720-302

02.848.772/0001-03

Fundo Municipal dos
Direitos das Crianças e
dos Adolescentes de
Petrópolis - FUNCRIA

Rua do Imperador,
38 – sala 101 Centro
25060-000 –
Petrópolis – RJ

18.210.251/0001-06

FUNDO DE MESQUITA

INSTITUTO MUNDO NOVO

Nome do projeto: Pedagogia Construindo Valores.
Localização: Chatuba – Mesquita- RJ
Breve descrição do projeto: Nosso desejo é que a família venha a romper com a pobreza, sendo protagonista da sua história,
construindo seu desenvolvimento para alcançarem autonomia e confiança. Essa transformação é possível com uma metodologia
baseada no ensino de valores, onde o trabalho é realizado não só com as crianças, mas com toda a sua família. A criança é incluída na
Educação Infantil (aqui ela recebe educação pré-escolar, cuidados básicos e uma metodologia de valores voltadas a idade delas) e na
Complementação Escolar (atividades no contra turno escolar que utiliza a arte como instrumento de transformação social). A partir daí
as famílias são inseridas no núcleo de famílias - e assim começa o trabalho da nossa metodologia inovadora que se baseia no ensino de
valores. Também são desenvolvidas diversas oficinas ao longo do ano com os pais, oficina de contação de histórias, de cozinha
experimental, de artesanato, artes, meio ambiente, entre outras atividades que elevam a autoestima, motivação, e vontade de
mudança.
Tipo de público alvo: 200 Crianças e adolescentes de 2 a 18 anos.

INSTITUTO S.O.S REVIVER – ISR

Nome do projeto: Projeto Pramiguinh@s do Bairro
Localização: Mesquita/RJ
Breve descrição do projeto: Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender e preservar o planeta, são
palavras de ordem no projeto. Está focado na prevenção da violência e vícios. Busca a Garantia de direitos de crianças e adolescentes,
utilizando sua principal ferramenta o JUDÔ, como esporte educacional, além de, atividades educacionais, culturais e artísticas.
Proporcionando recursos e possibilidades de crescimento e desenvolvimento e que sensibilizado, torne-se agente de transformação
social.

Tipo de público alvo: 50 crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos.

FUNDO DE PETRÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO RENOVAR SAÚDE CRIANÇA
Nome do projeto: Projeto Nutrir.
Localização: Petrópolis – RJ.

Breve descrição do projeto: O Renovar presta assistência a famílias de crianças pós-alta hospitalar ou encaminhadas por
unidades de saúde do município, disponibilizando meios que promovam seu autossustento e melhoria da qualidade de vida.
A instituição fornece mensalmente medicamentos, leite e cestas de alimentos, além de promover palestras educativas e
cursos de capacitação para o trabalho, dentre outros benefícios prestados de acordo com as necessidades identificadas em
cada família.
Tipo de público alvo: Crianças oriundas de famílias de baixa renda que passaram por um período de internação no Hospital
Alcides Carneiro e seus irmãos. Crianças com problemas crônicos encaminhadas pela equipe médica de uma unidade de
saúde do município.

Quantidade de beneficiados: 70 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos.

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL - FEPI

Nome do projeto: Criando oportunidades promovendo autonomia
Localização: Petrópolis/RJ
Breve descrição do projeto: Disponibilizar, de forma continuada, diversos tipos de atividades, no turno oposto ao escolar, seis
dias da semana, sendo que em três deles, além da manhã e da tarde, também à noite, sendo aos sábados pela manhã, sendo
elas: cursos de iniciação profissional (padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, barbeiro, cabeleireiro, manicure, garçom, auxiliar de
escritório) informática, inglês, dança, capoeira, karatê, educação física/práticas esportivas/jogos populares, música, entre outras.
Também é oferecido acompanhamento dos Núcleos de Psicologia e Serviço Social, tanto aos alunos quanto aos familiares, além
de palestras e debates sobre assuntos de interesse geral, sempre procurando despertar o interesse dos alunos, a fim de que
permaneçam cada vez mais tempo na instituição, aderindo às propostas formuladas.
Tipo de público alvo: 400 crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos.

“O Instituto da Criança trabalha com vidas.
Se são muitas ou poucas, não importa; o que importa é que são vidas.”

Pedro Werneck

Mariana Pinheiro
Projetos Sociais
mpinheiro@institutodacrianca.org.br
Rua Faro, 80 - Anexo 2º andar
Jardim Botânico - CEP: 22461-020
(21) 2239-9555 | 2294-7170
contato@institutodacrianca.org.br

