
Muitos empresários e pessoas físicas não sabem que podem destinar parte do Imposto 
de Renda devido a instituições sociais da sua própria região, por meio dos fundos 
estadual e municipais da Criança e do Adolescente ou da Pessoa Idosa.
É sempre importante lembrar: esta é uma forma simples de garantir que o seu imposto 
seja destinado à sua região.

VOCÊ PODE FAZER MUITO PELA SUA REGIÃO.
DIVULGUE E INCENTIVE A CAMPANHA ESCOLHA O DESTINO.

Se todos aderissem a essa causa, em 2014, cerca de R$ 300 milhões (somente de pessoas 
físicas) poderiam ter sido destinados às instituições do Rio Grande do Sul.
Porém, apenas 5% desse montante foi arrecadado para as nossas entidades 
(R$ 14,8 milhões).
Sabemos que, em 2015, os fundos no Estado arrecadaram cerca de R$ 30 milhões.
Ou seja, conseguimos dobrar os recursos dos fundos da Criança e do Adolescente  
e da Pessoa Idosa.

JÁ CONSEGUIMOS ÓTIMOS RESULTADOS.
COM A SUA PARTICIPAÇÃO, PODEMOS FAZER MUITO MAIS.

Em 2016, 32 entidades de 21 municípios gaúchos já foram beneficiadas com recursos do 
Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (Feca RS).
Mais de R$ 1,6 milhão foram distribuídos para atender a projetos que levam mais 
qualidade de vida para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 
Em 2017, mais R$ 4,5 milhões estão sendo distribuídos para transformar a vida dos nossos 
jovens.

ENTIDADES BENEFICIADAS COM RECURSOS DO FECA RS



QUEM PODE DOAR?
Pessoas físicas que declaram I.R. pelo modelo completo e pessoas jurídicas que 
apuram I.R. pelo lucro real.

QUANDO DOAR?
As doações podem ser feitas durante o ano. Durante o período de entrega da 
declaração do I.R., as pessoas físicas podem doar até 3% do imposto devido, desde 
que não ultrapassem os 6% determinados pela legislação federal.

COMO DOAR?
Durante o ano, as doações podem ser feitas diretamente ao Fundo da Criança e do 
Adolescente ou ao Fundo da Pessoa Idosa, estadual ou municipal, por meio de depósito 
bancário identificado com o CPF do doador.

No momento da declaração, as pessoas físicas devem preencher a declaração pelo modelo completo, 
indicando a doação na aba “Resumo da Declaração”, onde devem selecionar a opção “Doações 
Diretamente na Declaração - ECA” e clicar em novo para inserir os dados do donativo. O próprio 
sistema do I.R. informa o limite que pode ser doado, bem como os fundos cadastrados na Receita 
Federal. Será informado o valor disponível para doação e, após preencher o campo, o contribuinte 
deve imprimir o DARF “Doações Diretamente na Declaração ECA” e pagar na rede bancária.

Saiba mais em escolhaodestino.rs.gov.br.

QUANTO É POSSÍVEL DOAR?
Durante o ano, as pessoas físicas podem doar até 6% do I.R. devido para o Fundo da 
Criança e do Adolescente ou para o Fundo da Pessoa Idosa ou, ainda, uma parte para 
cada fundo. As pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto devido para cada fundo.
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