
SAIBA QUE O SEU IMPOSTO DE RENDA 
PODE MUDAR VIDAS

facebook.com/cmdcapiracicaba

facebook.com/cmdcapiracicaba

www.fumdeca.org.br

VOCÊ PODE COLABORAR
E NÃO CUSTA NADA!

COMPARTILHE!

MUDE
O DESTINO DO SEU
IMPOSTO DE RENDA,

MUDE
O DESTINO DO SEU
IMPOSTO DE RENDA,

MUDE
O DESTINO DE CRIANÇAS

E ADOLESCENTES.

Isso ajuda, isso muda,

isso transforma!
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Destinar é muito fácil Assim, ajudamos 
a mudar destinos

SUA CONTRIBUIÇÃO
por meio da

declaração do IRPF

arrecadados ao

QUE

GERA
MILHÕES

Fundo Municipal de Piracicaba

MUDAM DESTINOS

Dê oportunidades para milhares de 
crianças e adolescentes destinando 3% 

do seu imposto de renda.
Não custa nada! Basta destinar antes de 

enviar sua declaração.

Toda pessoa física pode destinar o percentual de 3% do imposto devido ao 
Fumdeca de Piracicaba. O repasse é feito diretamente na declaração no 

modelo completo após o lançamento dos seus rendimentos e abatimentos. 
Veja como fazer: 

Destinados às instituições cadastradas e 
ajudando milhares de crianças e adolescentes.

Se preferir, você poderá encaminhar o Darf para 
cmdca@piracicaba.sp.gov.brindicando uma instituição. 

Essa destinação será concluída desde que a mesma tenha 
um projeto aprovado pelo Conselho no próximo ano.

Ao realizar a sua Declaração de Imposto 
de Renda, na área de resumo, vá ao 
campo declaração, opte por “Doação 
Diretamente na Declaração – ECA”. 

Escolha o tipo de Fundo 
Municipal, optando pela 

cidade de Piracicaba.

Assim que realizar a escolha, o 
sistema lhe mostrará o valor 
disponível a ser destinado.

Será emitido um Darf 
exclusivo com destinação 

ao Fundo Municipal.

Você deverá pagar esse DARF até 
o último dia do prazo para 

entrega da declaração (dentro do 
horário de expediente bancário) e 
sua destinação estará concluída.

www.fumdeca.org.br
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