
CONTRIBUINTE FÍSICO OU JURÍDICO do IR- Imposto de Renda -  Colabore com o
FUNDO  MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O COMDICA faz um apelo aos empresários e contribuintes físicos para que
colaborem financeiramente, fazendo uma doação ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Getúlio Vargas, depositando o valor a ser doado na conta do
FUMCA de Getúlio Vargas:

Destine parte do seu IR para o Fundo Municipal para a criança e adolescente 
de Getúlio Vargas – Entidades Cadastradas.

CNPJ do fundo: 18.091638/0001-40.

Banco do Brasil  Ag.     0444   –   8     =    CC     -    23640-3

PARA QUE POSSAMOS REALIZAR UM TRABALHO ONDE A CONSTRUÇÃO DA
CIDADANIA SEJA POSSÍVEL A TODOS.

Procedimento     Para     Contribuir   –   Programa     de     Benefícios     fiscais   –   DBF     -     IRFB

 Preencher o depósito com o nome e o n° do CPF/CNPJ do doador; 
 Encaminhar o recibo a Prefeitura Municipal, para que o mesmo possa providenciar o

recibo de contribuição junto ao Conselho de Direito da Criança e do Adolescente
(COMDICA);e-mail:comdicagetulio@yahoo.com.br(ac/Glaucia)ou
fazenda@pmgv.rs.gov.br (ac/ Ediane).

 Guardar o recibo da doação emitido pelo COMDICA;
Para      Abater      do      Imposto

O prazo para doação é o último dia útil de Dezembro para deduzir o valor no Imposto de Renda
do ano seguinte;

 É preciso optar pelo formulário completo do Imposto de Renda. O Modelo Simplificado
não oferece a possibilidade de dedução. 

  No final da declaração de renda, no campo destinado às deduções, o contribuinte deve
acrescentar o valor doado ao fundo.

O contribuinte físico pode doar e deduzir até 6% do imposto devido,  depósitos  até
30/12/16 ou 3% no momento da Declaração do IR – Abril de 2017. Para pessoa jurídica a
dedução é limitada em 1% do imposto devido.

Qualquer dúvida ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone 3341-
1292 com Glaucia ou 3341-1600 R. 223 com Ediane.

 Esta contribuição não lhe custa nada – invista no futuro das nossas crianças e
adolescentes de Getúlio Vargas.
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