
Campanha para Destinação de Pessoas Físicas
para o Fundo Municipal do Direito da Criança

e do Adolescente e/ou Fundo do Idoso

 I.  O que é a destinação?

A destinação feita na Declaração Anual de Imposto de Renda de pessoa 

física, permite que o declarante, que tenha imposto de renda a pagar, 

destine até 3% do valor devido ao fisco para projetos que beneficiam 

crianças e adolescentes e/ou idosos.  Essa doação só poderá ser feita na 

declaração completa.

II.  Quem é beneficiado com a minha destinação?

Existem diversas instituições certificadas pelos conselhos municipais, 

estaduais ou federais que serão beneficiadas conforme sua escolha. A 

lista dos fundos e instituições é fornecida no próprio arquivo da 

declaração.

No caso do município e do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as 

destinações só poderão ser realizadas diretamente ao Fundo da Infância 

e da Adolescência e/ou Fundo do Idoso, não tendo opção de escolher 

projetos ou instituições individualmente.

III.  Como posso destinar o valor?

Após o cálculo do imposto de renda devido, você poderá optar por 

destinar até 3% desse valor para os fundos ou projetos.  Serão criadas 

duas guias: uma destinada aos fundos/projetos, e outra, ao saldo do 

imposto de renda.

 IV.  Até quando posso fazer?

 As destinações devem acompanhar o calendário de entrega da 

declaração do imposto de renda 2022, ano base 2021.



A data limite de 31 de maio não impede que você destine durante o ano 

e apresente os recibos no ano subsequente. Quem efetuar durante o ano 

de 2022 poderá apresentar seus recibos na declaração anual do imposto 

de renda de 2023, ano base 2022.  Nesse caso, o valor destinado poderá 

ser de até 6% do imposto devido, mas o valor exato devido só será 

informado quando fizer a declaração.

V.  Posso destinar após o prazo de entrega da declaração de imposto de 

renda?

Sim. Você poderá realizar a destinação quando quiser, porém, deve 

lembrar que esses recibos deverão ser informados na declaração 

completa do ano seguinte.  A destinação para as instituições é de até 6% 

do Imposto de Renda Devido, conforme estabelece o Art.22, da lei nº 9532 

de 10/12/1997.  

VI. Passo a passo para a destinação:

Confira aqui o vídeo da Receita Federal com o passo a passo para doação.

VII. Como poderei acompanhar a destinação feita por mim?

Você poderá acompanhar execução dos projetos diretamente na(s) 

instituição(es) escolhidas ou junto aos Conselhos Municipais, Estaduais ou 

Federais.

Dúvidas:

Envie suas dúvidas para o e-mail do Irradiação - Programa de 

Voluntariado da Eletronuclear. (irradiacao@eletronuclear.gov.br).

https://www.youtube.com/watch?v=UZfFgAsPNFs&feature=emb_rel_end

