
PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

Você sabia que quem realiza a declaração do Imposto de 
Renda pelo modelo completo pode destinar parte de sua 
restituição do IR devido para ajudar em ações sociais da 

nossa cidade? Quando você faz isso, direciona recursos que 
iriam para a Receita Federal diretamente para o Fundo da 

Criança e do Adolescente ou Fundo do Idoso que são 
responsáveis por repassar esse recurso para as ONGs de 

Campinas. 

Os conselhos da Criança, do Adolescente e do Idoso 
avaliam em quais ONGs esse recurso deve ser aplicado. Esses 

conselhos são formados por membros da Sociedade Civil 
(pessoas comuns e representantes das entidades) e pelo 

Poder Público (Prefeitura), e são os responsáveis por estudar 
as políticas públicas e diagnosticar quais regiões necessitam 

desse investimento.

A empresa contribuinte, com ou sem destinação, pagará o mesmo valor ao

A legislação em vigor permite que o total das destinações efetuadas por 
pessoas jurídicas aos fundos municipais seja deduzido do valor do Imposto de 
Renda devido. Essa dedução é feita quando da apresentação da 
Declaração de Ajuste Anual. Ou seja, a empresa pode fazer destinação 
mediante desconto do Imposto de Renda devido. Isso é válido apenas para 
empresas que fazem a declaração pelo lucro real.

É importante informar que a empresa poderá destinar 1% do IR devido ao 
FMPIC (Fundo Municipal da Pessoa Idosa) e 1% ao FMDCA (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Campinas. Ou seja, os Fundos 
não concorrem entre si.

Fisco Federal.

O sucesso de uma ação depende da conscientização de 
todos. Faça a sua parte e juntos poderemos contribuir para o 
desenvolvimento de nossas crianças e idosos.

1%

6%



TRANSFORME SUA DESTINAÇÃO

DO IMPOSTO DE RENDA

EM AÇÃO SOCIAL.

CAMPANHA PELA CIDADANIA!

 

A felicidade se multiplica quando é 
dividida entre ações que unidas têm a 
capacidade de transformar sorrisos!

http://fmdca.campinas.sp.gov.br/http://fmpic.campinas.sp.gov.br/

CONFIRME

INVISTA EM 

SORRISOS! 

Faça parte do 

Time do Leão Solidário.


