O seu IR pode mudar a história de uma criança.

.

O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente –
CMDCA – é o órgão responsável
pela deliberação, fiscalização e
controle da destinação dos
recursos alocados no FIA. O
conselho
tem
composição
partidária e é formado por
menbros
indicados
pela
sociedade civil (entidades de
atendimento e defesa dos
Direitos)
e
indicados
pelo
governo. Além disso, orienta o
Município sobre a captação de
recursos e define, de acordo com
a política de atendimento, a
destinação
do
dinheiro
arrecadado.

Todo o recurso arrecadado é investido em projetos sociais
selecionados por meio de chamamento público com a aprovação do
Conselho. Além disso, a prestação de contas é pública.
Todos os projetos de atendimento oriundos das mais variadas localidades
de Ouro Preto são objeto de minuciosa análise pelas Comissões do
CMDCA. As ações realizadas para acompanhamento da execução
orçamentária e financeira do FIA são deliberadas pela Comissão de
Orçamento e Finanças e os seus repasses de recursos destinam-se a
oferecer financiamento para projetos e programas, conforme o disposto
no art. 4° da Lei n° 11.397, de 1994, e em consonância com resoluções
do CMDCA.
Quem pode contribuir?
Todo cidadão que faz Declaração do Imposto de Renda pode
contribuir, tanto aquele que recebe a restituição quanto aquele que
paga parte do imposto devido após a declaração.
Pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de Renda - IR - no
modelo completo podem destinar 6% do imposto devido até o mês de
dezembro de cada ano ou 3% no ano seguinte. O valor destinado ao FIA
é abatido do imposto de renda a pagar. Se a pessoa tiver imposto a
restituir, o valor destinado ao FIA também será restituído. É importante
lembrar que a dedução dos valores destinados ao FIA não prejudica
outras deduções, como aquelas relativas a dependentes, saúde,
educação e pensão alimentícia.
Quero ajudar! Como faço?
Você pode fazer a sua contribuição no ato da elaboração do seu IR. O
programa vai calcular automaticamente quanto você pode deduzir do seu
imposto a pagar. A seguir, basta gerar um boleto (Guia DARF), realizar o
pagamento e guardar o comprovante. Pronto! Sua colaboração esta feita!
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Depois de preenchida a contribuição na Declaração do IR, preciso
fazer mais alguma coisa?
Feita a doação é preciso solicitar um recibo ao CMDCA e informar para qual
instituição está destinando seu IR – FUNDAÇÃO ALEIJADINHO. O
Conselho vai conferir o depósito em conta, emitir o recibo com base nos
dados informados pelo doador e informar a Receita Federal. A solicitação
pode ser feita por e-mail ou fisicamente e deve conter o comprovante do
depósito
e
dados
do doador
(Nome, CPF e
endereção).

Contatos:
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Ouro Preto - Praça Américo Lopes, nº 91, bairro Pilar, Telefone (31) 35593289,
Ouro Preto / MG - CEP: 35.400-000
Email: cmdca@ouropreto.mg.gov.br

