
O DESTINO
DO SEU
IMPOSTO
ESTÁ EM
SUAS MÃOS



Você sabia que
empresas e pessoas
físicas podem
escolher como parte
do seu imposto será
usado?

As doações feitas por meio da
destinação do Imposto de Renda são
uma das principais formas de captação
de recursos dos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dos Fundos
do Idoso. Esses recursos são aplicados,
exclusivamente, nos programas e ações
de proteção, defesa e garantia dos
direitos das crianças e adolescentes e da
pessoa idosa.

É possível destinar até 6% do seu
Imposto de Renda para Fundos Sociais
sem pagar mais por isso. E, no caso das
pessoas jurídicas, até 1%.

Faça a destinação do Imposto de Renda!

Passo a passo na página 10
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O CeMAIS é autorizado pelo
Conselho Municipal do Idoso
de Belo Horizonte e pelo
Conselho Estadual do Idoso de
Minas Gerais a receber
doações de Imposto de Renda
de Pessoa Física e de Pessoa
Jurídica, via fundo de direitos.

Você tem o poder de

TRANSFORMAR
Belo Horizonte!
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https://www.cemais.org.br/


CONHEÇA OS
NOSSOS PROJETOS
AUTORIZADOS A
RECEBER SUA
DOAÇÃO:

Projeto "Na Trilha dos Projetos"

- Fundo Municipal do Idoso

(FUMID/BH)

"Qualifica a gestão de projetos de OSCs de

atendimento à pessoa idosa de BH e

difunde conhecimento acerca da destinação

de recursos de renúncia fiscal"
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Projeto "Fortalecimento da Rede

de Gestão das ILPIs de Belo

Horizonte"

- Fundo Municipal do Idoso

(FUMID/BH)

"Promove a melhoria da qualidade de vida

das pessoas idosas em ILPIs, contribuindo

para aprimorar e apoiar a gestão de

instituições filantrópicas e particulares de BH"
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Projeto "Fortalecimento da

Rede de Gestão das ILPIs de

Minas Gerais"

- Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso (FEI/MG)

"Promove  a melhoria da qualidade de vida

das pessoas idosas residentes em ILPIs de

todo o estado, contribuindo para aprimorar

e apoiar a gestão de instituições de MG"
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Projeto "Fortalecendo os

Conselhos Municipais

de Direitos"

- Fundo Estadual da Infância e

Adolescência (FIA/MG)

"Promove ações de formação e qualificação

aos Conselhos Municipais de Direito da

Criança e do Adolescente em municípios de

regionais diversas no Estado de MG"
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O CeMAIS acredita que é preciso unir

forças e recursos, fomentando as

parcerias entre governos, empresas

e organizações sociais.

Planejamos alianças estratégicas,

mobilizamos a sociedade e

desenvolvemos projetos nas áreas

de saúde, educação, segurança,

meio ambiente, defesa de direitos,

dentre outras, para o enfrentamento

de problemas comuns.

Quando você destina parte do seu

imposto para o CeMAIS, você está

contribuindo para um mundo mais

sustentável e feliz!



Documentos

institucionais

Relatórios de

atividades

Balanços

patrimoniais

TRANPARÊNCIA    
INSTITUCIONAL
com a população e com os nossos
patrocinadores:

Você encontra em nosso site:

Além disso, sempre

produzimos um

relatório anual com

os resultados e ações

da organização.
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https://www.cemais.org.br/transparencia-institucional
https://www.cemais.org.br/transparencia-institucional
https://www.cemais.org.br/transparencia-institucional
https://www.cemais.org.br/transparencia-institucional
https://6e97afe8-6507-41a5-89b2-1c740509b884.usrfiles.com/ugd/6e97af_31a267e8012a40e68397b390a24c0b40.pdf


TRANPARÊNCIA    
INSTITUCIONAL
com a população e com os nossos
patrocinadores:

Fazemos o Monitoramento e

Avaliação  e prestação de contas

de todos os nossos projetos

através da Plataforma Prosas.

O CeMAIS também

compartilha

trimestralmente o

relatório de execução

dos projetos com os

patrocinadores.
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https://prosas.com.br/empreendedores/141-cemais-centro-mineiro-das-aliancas-intersetoriais
https://prosas.com.br/empreendedores/141-cemais-centro-mineiro-das-aliancas-intersetoriais
https://prosas.com.br/empreendedores/141-cemais-centro-mineiro-das-aliancas-intersetoriais
https://prosas.com.br/empreendedores/141-cemais-centro-mineiro-das-aliancas-intersetoriais


SAIBA COMO
DESTINAR O SEU
IMPOSTO DE RENDA
PARA O CEMAIS:

Pessoa Física

3% do IRPF  direto no
Programa Gerador de
Declaração página 11

Pessoa Jurídica

Passo a passo página 25

6% do IRPF devido durante
o ano calendário página 19
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Pessoa Física
Destine até 3% durante o
preenchimento do IRPF, no
Programa Gerador de Declaração

1. Só pode destinar quem opta pelo

Modelo Completo de Declaração

(tributação por deduções legais).

2. Você não  está tirando nada a

mais do seu bolso. Apenas vai

deixar em nossa cidade um valor

que iria para o Governo Federal.

3. O valor doado a Fundos não

prejudica outras deduções, como

as referentes a dependentes,

educação etc.

IMPORTANTE:
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Preencha normalmente as "Fichas

de Declaração" com todas as suas

informações e lançamentos no

Programa de Declaração do

Imposto de Renda disponível no

site da Receita Federal.

1º PASSO:
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https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/entrega-da-declaracao-do-irpf/download-programas-dirpf


1. Opte pela declaração "Por

Deduções Legais"

2. Clique em "Doações Diretamente

na Declaração"

3. Selecione a aba "Idoso" ou

"Criança e Adolescente",

dependendo do Fundo que irá doar

4. Clique em "Novo"

2º PASSO:
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1. Selecione  o tipo de fundo

dependendo de qual Fundo irá doar

2. UF:  MG - Minas Gerais

    Município: Belo Horizonte

3º PASSO:
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1. Verifique o "Valor Disponível

para Doação". Esse é o valor total

que você poderá destinar

2. Digite o valor a ser doado,

dentro do limite do valor

disponível (3% do imposto devido)

3. Clique em Ok

4º PASSO:
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1. Clique em "Darf - Doações

Diretamente na Declaração -

Idoso/ECA", dependendo do fundo

que irá doar.

2. Selecione a doação cadastrada

3. Clique em Ok para gerar o Darf

4. Realize o pagamento do Darf até

a data de vencimento informada

na guia.

5º PASSO:
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E-mail do CeMAIS:

 

captacao@cemais.org.br

Envie um e-mail para o CeMAIS

ou para Conselho responsável

encaminhando o comprovante de

pagamento do Darf e informando

seus dados pessoais (nome,

endereço, telefone e CPF). Não se

esqueça de apontar o nome da

instituição para a qual o valor

será doado: CeMAIS.

6º PASSO:
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Contamos com você para
transformar BH!

Se ainda tiver dúvida, escreva pra

gente em captacao@cemais.org.br

Você não precisa escolher!

Doar para o fundo do idoso

não impede de doar para

crianças e adolescentes. Você

pode fazer a destinação de

3% para cada!



Pessoa Física
6% do IR devido apurado na
declaração durante o ano
calendário

1. Só pode destinar quem opta pelo

Modelo Completo de Declaração.

2. Você não  está tirando nada a

mais do seu bolso. Apenas vai

deixar em nossa cidade um valor

que iria para o Governo Federal.

3. Se você tem um contador

contratado para fazer sua

Declaração, oriente-o para

proceder deste modo. Ele

certamente saberá o que fazer.

IMPORTANTE:
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Calcule o valor aproximado do seu

imposto devido deste ano (2021),

que você deverá pagar em 2022.

Você poderá destinar 6% deste
valor para organizações ou projetos
autorizados.

Para calcular o valor do seu
imposto devido, você pode usar o
simulador da Receita Federal, ou,

caso você não tenha tido
aumentos ou diminuições
significativas em sua renda, tomar
por base sua última declaração do
imposto de renda.

1º PASSO:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp


Fundo Municipal do Idoso
(FUMID/BH)
Caixa Econômica Federal

Banco: 104

Ag.: 0093

CC: 71.105-1

Op.: 006

CNPJ: 15.596.263/0001-82

Agora você deve fazer o depósito

ou transferência bancária do valor
de 6% para o Fundo Social que
quiser. Doar para o fundo do idoso
não impede a doação para crianças
e adolescentes. É possível fazer a
destinação de 6% para cada!

2º PASSO:
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Fundo Estadual dos
Direitos do Idoso
(FEI/MG)

Siga as instruções do

CEI/MG para emitir uma

guia de pagamento
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Fundo Estadual da
Infância e Adolescência
(FIA/MG)

Siga as instruções da

Agência Minas para emitir

uma guia de pagamento

http://conselhos.social.mg.gov.br/cei/images/publicacoes/PASSO_A_PASSO__Destina%C3%A7%C3%B5es_Fundo_DAEonline.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/contribuintes-ainda-podem-doar-ao-fundo-da-infancia-e-adolescencia


Envie um e-mail para o CeMAIS

encaminhando o comprovante
bancário, informando seus dados
pessoais (nome, endereço,

telefone e CPF) e solicitando o
recibo. Não se esqueça de

apontar o nome da instituição

para a qual o valor será doado:

CeMAIS. O CeMAIS informará ao
Conselho responsável, que
comunicará à Receita Federal
sobre a sua destinação.

3º PASSO:
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E-mail do CeMAIS:

 

captacao@cemais.org.br



Em 2022, quando fizer a sua

declaração, insira o valor em

“Doações para o Idoso” e/ou

“Doações para o Estatuto da

Criança e Adolescente – ECA”.

Você terá este dinheiro de volta.

Este valor será abatido do seu
imposto a pagar ou acrescentado
no seu imposto a restituir.

4º PASSO:

Contamos com você para
transformar BH!

Se ainda tiver dúvida, escreva pra
gente em captacao@cemais.org.br



Pessoa Jurídica
Podem destinar até 1% do
Imposto devido

1. Para destinar, pessoas jurídicas
precisam estar inscritas no regime

de tributação de Lucro Real.

2. A destinação só poderá ser
realizada até o último dia do

período fiscal (trimestral ou anual).

3. Procure ajuda na sua

contabilidade! Oriente-a para
proceder deste modo. Eles
certamente saberão o que fazer.

IMPORTANTE:

25



Calcule o valor aproximado do seu

imposto devido deste ano (2021),

que você deverá pagar em 2022.

Você poderá destinar até 1% deste
valor para organizações ou projetos
autorizados.

Para calcular o valor do seu
imposto devido, use como base os
anos anteriores. Na dúvida,

converse com sua contabilidade.

1º PASSO:
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E-mail para solicitar

o formulário:

 

captacao@cemais.org.br
 

Envie um e-mail para o CeMAIS

solicitando o formulário do termo

de parceria do Conselho Municipal
do Idoso - CMI/BH ou do Conselho
Estadual da Pessoa Idosa (CEI/MG),

dependendo do fundo para o qual
fará a destinação.

Este é um documento para firmar
o seu compromisso de destinação 

 com o município e a organização.

2º PASSO:
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Fundo Municipal do Idoso
(FUMID/BH)
Caixa Econômica Federal

Banco: 104

Ag.: 0093

CC: 71.105-1

Op.: 006

CNPJ: 15.596.263/0001-82

Agora você deve fazer o depósito

ou transferência bancária do valor
a ser destinado para o Fundo Social
que quiser. Doar para o fundo do
idoso não impede a doação para
crianças e adolescentes. É possível
fazer a destinação de 1% para cada!

3º PASSO:
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Fundo Estadual dos
Direitos do Idoso
(FEI/MG)

Siga as instruções do

CEI/MG para emitir uma

guia de pagamento
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Fundo Estadual da
Infância e Adolescência
(FIA/MG)

Siga as instruções da

Agência Minas para emitir

uma guia de pagamento

http://conselhos.social.mg.gov.br/cei/images/publicacoes/PASSO_A_PASSO__Destina%C3%A7%C3%B5es_Fundo_DAEonline.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/contribuintes-ainda-podem-doar-ao-fundo-da-infancia-e-adolescencia


Envie um e-mail para o CeMAIS

encaminhando o comprovante

bancário, informando os dados da

empresa destinadora (razão social,

CNPJ e endereço) e solicitando o

recibo. Não se esqueça de apontar

o nome da instituição para a qual

o valor será doado: CeMAIS. O

CeMAIS informará ao Conselho

responsável, que comunicará à

Receita Federal sobre a sua

destinação.

4º PASSO:
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E-mail do CeMAIS:

 

captacao@cemais.org.br



Em 2022, quando for fazer

sua declaração, anexe o recibo

emitido pelo Conselho. Este valor

será abatido do seu imposto a

pagar ou acrescentado no seu

imposto a restituir.

O seu empreendimento não paga

nada a mais ao destinar o

imposto, e contribui para deixar

em nossa cidade um valor que iria

para o Governo Federal.

5º PASSO:

Contamos com você para
transformar BH!

Se ainda tiver dúvida, escreva pra

gente em captacao@cemais.org.br



Legislação relacionada
à destinação para
Fundos Sociais

Lei nº 13.797, de 03/01/2019

Altera a Lei nº 12.213/2010 - permite

destinação para Fundos do Idoso a partir

da Declaração Anual de Ajuste.

Lei nº 12.213, de 20/01/2010

Institui o Fundo Nacional do Idoso e

autoriza deduzir do imposto de renda

devido pelas pessoas físicas e jurídicas as

doações efetuadas aos Fundos Municipais,

Estaduais e Nacional do Idoso.

Lei nº 12.594, de 18/01/2012

Altera o ECA - permite destinação para

Fundos da Criança e do Adolescente.

Lei nº 8.242, de 12/10/1991

Conselho Nacional dos Direitos da Criança

e do Adolescente.
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http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/projeto-destinacao/legislacoes/copy_of_lei-no-12-594-de-18-de-janeiro-de-2012-1
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/projeto-destinacao/legislacoes/copy2_of_lei-no-12-594-de-18-de-janeiro-de-2012-1
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/projeto-destinacao/legislacoes/lei-no-12-594-de-18-de-janeiro-de-2012-1
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/projeto-destinacao/legislacoes/lei-no-8-242-de-12-de-outubro-de-1991


Lei Municipal 7.930 de 30/12/1999

Dispõe sobre a política municipal do idoso.

Lei nº 8.288, de 28/12/2001

Criação do Fundo Municipal do Idoso de BH.

Decreto 5.934, de 18/10/2006

Estabelece mecanismos e critérios a serem

adotados na aplicação do Estatuto do Idoso.

Lei Municipal 10.953 de 15/02/2002

Regulamenta o Fundo Municipal do Idoso.

Legislação Fundo
Municipal dos Direitos do
Idoso de Belo Horizonte

33

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/1999/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-1999-institui-a-politica-municipal-do-idoso#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207930%2F99%20DE%2030%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201999&text=INSTITUI%20A%20POL%C3%8DTICA%20MUNICIPAL%20DO%20IDOSO.&text=1%C2%BA%20A%20Pol%C3%ADtica%20Municipal%20do,efetiva%20do%20idoso%20na%20sociedade.
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2001/828/8288/lei-ordinaria-n-8288-2001-institui-o-programa-de-incentivo-a-aposentadoria-complementa-e-altera-a-lei-n-8146-00-que-dispoe-sobre-a-estrutura-organizacional-do-executivo-e-da-outras-providencias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5934.htm
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/2002/1095/10953/decreto-n-10953-2002-regulamenta-o-fundo-municipal-do-idoso-fumid-criado-pela-lei-n-8288-de-28-de-dezembro-de-2001


captacao@cemais.org.br


