
DOE  ESPERANÇASeu IMPOSTO DE RENDA pode AJUDAR 

o FUTURO de nossas crianças e  
 nossos adolescentes.



VOCÊ SABIA
que parte do seu IMPOSTO DE 

RENDA pode ser destinado para 

ajudar projetos sociais que atendem 

crianças e adolescentes?



O QUE É O 
FMDCA? 

O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FMDCA 

capta recursos e financia projetos 
referentes à garantia da promoção, 

proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente de Fortaleza.  

 



Fazer declaração COMPLETA do
seu imposto de renda

Doar até 3% sem nenhum custo

Emitir  DARF na  declaração 
 para o FMDCA

COMO O IMPOSTO DE RENDA PODE SER DOADO 
(DESTINADO) DIRETAMENTE PARA O FMDCA?



O QUE É O COMDICA?
 O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – Comdica é um órgão colegiado, de caráter 

permanente e deliberativo, destinado a promover, assegurar 

e defender os direitos da criança e do adolescente, 

estabelecendo diretrizes e normas de proteção integral, 

propondo ações de políticas públicas municipais que visem o 

cumprimento ao art. 227 da Constituição Federal, ao apoio à 

criança e ao adolescente, concernente aos seus direitos 

fundamentais.



DOAÇÃO OU DESTINAÇÃO?

https://www.youtube.com/watch?v=rsnTvTublOI&feature=emb_logo


COMO DOAR?
(DESTINAR)

https://www.youtube.com/watch?v=7SAhZ4PLkZg&feature=emb_logo


PROJETOS BENEFICIADOS 
POR DOAÇÕES 
Em nosso último edital, beneficiamos mais de 20 projetos com R$ 80.000,00 cada.

As transferências dos recursos foram para as instituições selecionadas após

avaliação, análise e parecer da comissão de seleção, aprovação dos projetos e

tramitação na assessoria jurídica dos setores do poder público, conforme prevê o

edital. 

O edital foi possível graças aos recursos doados de parte do seu Imposto

de Renda através das doações diretas e principalmente pela declaração

completa. O valor arrecadado foi depositado na conta do FMDCA e

viabilizou as parcerias realizadas com os projetos sociais no valor de

 R$ 1.600.000,00.

Veja alguns dos  projetos financiados pelo  FMDCA espalhados em Fortaleza

PROJETO CENTRO CULTURAL SANTO AGOSTINHO - ABARF

vPROJETO CORAL VOZES DO AMANHECER - IAC CE



Grupo Bailarinos de Cristo 
Amor e Doação

 ( BCAD)
 

ARTECULANDO 
(SOCIEDADE DA REDENÇÃO)

 

CANTART 
 
 

(INSTITUTO FAZENDO ACONTERCER)

 

Associação Peter Pan
 

ESTIMULAR \ DESENVOLVER\ INCLUIR 
(FILLIPPO SMALDONE)

 

Associação beneficente 
o pequeno nazareno

Acolher na primeira infância 
(iprede)

DE LETRA EM LETRA CONSTRUINDO O ECA
 (ASSOCIAÇÃO SANTO DIAS )

aprendizados
  (integrasol)

ESPORTE É VIDA 
(LEACB)

 

https://www.google.com.br/maps/place/O+Pequeno+Nazareno/@-3.7205657,-38.5380227,16.35z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x986422d16344710!8m2!3d-3.7218619!4d-38.5372148
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=-3.71138%2C-38.5497299&fbclid=IwAR3HA719px3o41zM9VRzAxmEu__6XQGy4z8U6ONHkQjAAur4HnRD0Ofd77E
https://www.instagram.com/opn_oficial/
https://www.google.com.br/maps/uv?pb=!1s0x7c74f7d79213427%3A0x6c1576fc7b537c16!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMhnt9TwelxOfsALcl_6jwvFX4PHwC5z_qf6-yb%3Dw319-h240-k-no!5sAcolher%20na%20primeira%20inf%C3%A2ncia%20%20(iprede)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMhnt9TwelxOfsALcl_6jwvFX4PHwC5z_qf6-yb&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiU26nZwJP2AhWLGrkGHTLLBzIQoip6BAgjEAM
https://www.google.com.br/maps/uv?pb=!1s0x7c7495e90418ba5%3A0xae080aa4bfde7197!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN83V6buPzWVxvzsqbt7EhF5qLdshmMozYHep0b%3Dw319-h240-k-no!5sGrupo%20Bailarinos%20de%20Cristo%20Amor%20e%20Doa%C3%A7%C3%A3o%20-%20BCAD%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipN83V6buPzWVxvzsqbt7EhF5qLdshmMozYHep0b&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwi8vrLaw5P2AhXhILkGHcdNBZwQoip6BAgbEAM&cshid=1645540410385337
https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+Fazendo+Acontecer/@-3.7348945,-38.5917271,13.46z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9427717127b04503!8m2!3d-3.7296791!4d-38.5697989
https://www.facebook.com/iprede/posts/1362319427233541/
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Santo-Dias-523472474401279/photos/?ref=page_internal&tab=album
https://www.facebook.com/www.grupobcad.org.br/
https://www.instagram.com/ifasonhos/
https://www.google.com.br/maps/place/Associa%C3%A7%C3%A3o+Peter+Pan/@-3.7720334,-38.5884213,12.12z/data=!4m5!3m4!1s0x7c7492c0873a523:0x2bbae0afa7b1e48f!8m2!3d-3.7629545!4d-38.5323796
https://www.google.com.br/maps/place/Associa%C3%A7%C3%A3o+Santo+Dias/@-3.8304415,-38.5018688,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd2290659abbda978!8m2!3d-3.8539098!4d-38.5010539
https://www.google.com/maps/place/R.+Adolfo+Siqueira,+273+-+Joaquim+T%C3%A1vora+(Fortaleza),+Fortaleza+-+CE,+60135-140/@-3.7523846,-38.5172941,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x7c748facd1f42cf:0xd5e9c337681089e3!8m2!3d-3.7428663!4d-38.5183705?hl=pt-BR
https://www.instagram.com/associacaopeterpan/
https://www.instagram.com/filipposmaldone/
https://www.google.com.br/maps/place/INTEGRASOL+-+Integra%C3%A7%C3%A3o+Social/@-3.8353585,-38.5745897,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x7c75201fe22256f:0x2f6f274636968b7f!8m2!3d-3.832573!4d-38.5686594
https://www.google.com.br/maps/place/Liga+Esportiva+Arte+E+Cultural+Beneficente/@-3.8214281,-38.5802455,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x419b590e1ae9afc7!8m2!3d-3.8170227!4d-38.57049
https://www.facebook.com/integrasolong/
https://www.instagram.com/leacbsocial/
https://www.facebook.com/SociedadeRedencao/


 

VOCÊ PODE CONSULTAR A LISTA COMPLETA 
DE PROJETOS BENEFICIADOS NO LINK 

ABAIXO :

LISTAGEM COMPLETA!

https://comdica.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=56
https://comdica.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=56
https://comdica.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=56


"Seu IMPOSTO vira destinação

 e um SONHO vira REALIDADE."

@COMDICAFOR(85) 3101-2696 COMDICA.FORTALEZA.CE.GOV.BR/

https://www.google.com.br/search?q=comdica&sxsrf=APq-WBsWFdZlTPKUQaJaGcep3qcLVRds8A%3A1645117365186&source=hp&ei=tX8OYt-ZCdnW5OUPwpG6-AU&iflsig=AHkkrS4AAAAAYg6NxZ_HCi4RCbjfbwstIgdEkeHJQ4ZA&ved=0ahUKEwifyKfhm4f2AhVZK7kGHcKIDl8Q4dUDCAg&uact=5&oq=comdica&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgcIABCABBAKMgcIABCxAxAKOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgsILhCABBCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQ1AAWNsEYLMFaABwAHgAgAGiAYgBoQaSAQMwLjWYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#

