
SEJA UM
AMIGO DA
CRIANÇA

Doe parte do seu Imposto de Renda
para melhorar a qualidade de vida das
crianças e adolescentes de Russas
A população pode contribuir com as crianças e adolescentes de 
Russas até o final de abril, ao realizar a Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda 2020. O contribuinte Pessoa Física tem como 
doar até 3% do valor total do imposto devido para o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA do 
município de Russas e ajudar diversos projetos sociais em benefício 
da nossa juventude.

O precedimento para doação é muito simples, podendo 
ser feito a partir do próprio programa de Declaração do 
Imposto de Renda, disponibilizado pela Receita Federal 
A doação deve constar no resumo da Declaração, onde 
aparece o valor possível para doação, calculado pelo 
programa. O contribuinte confirma e está feita a doação.

Secretaria do 
Trabalho e Assistência 

Social - SETAS CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
E DO ADOLESCENTE - CMDDCA



DADOS BANCÁRIOS DO DO FMDCA
Nome:

Endereço:

CNPJ:
(88) 3411.8425

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Russas

Rua Conego Agostinho - 1280 - Centro

Russas - Ceará, CEP 62.900-000

27.187.717/0001-40
Banco: Banco do Brasil - Agência: 0323-9
Conta-corrente: 50.405-X

Mostre ao seu contador como é fácil ajudar

cmddcarussas@yahoo.com.br

Após o preenchimento de todos os rendimentos tributáveis e 
despesas dedutíveis, vá na aba , clique no Fichas de Declaração
item  e, em seguida, Doações diretamente na declaração - ECA
clique em novo.
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Em tipo de Fundo, selecione Municipal;

Em UF, selecione CE-Ceará;

Em Município, selecione Russas - 27.187.717/0001-40

Embaixo, à direita, observe o Valor Disponível para Doação;

No campo  você pode preencher exatamente oValor,
valor disponível para doação;

Após a transmissão da declaração, imprima e
pague os dois DARFs: um Darf de doação dire-
tamente da declaração ECA e o outro Darf do 
IFPF. Logo em seguida, faça uma foto e envie
o Darf da doação pago para:


