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Saiba como ajudar os projetos 
sociais da nossa região com a 
destinação do seu imposto de 
renda a ser pago

Através da campanha Valores que Ficam, uma iniciativa 
da Receita Federal, com a Assembleia Legislativa e o Con-
selho de Contabilidade do Rio Grande do Sul, buscamos 
sensibilizar os contribuintes a destinar parte do Imposto 
de Renda devido para os fundos da criança e adolescente e 
para o fundo da pessoa idosa da sua região.

Qual o potencial da destinação no RS?
Em 2021 (ano base 2020), poderíamos ter des-

tinado mais de R$ 527 milhões e fi cou apenas R$ 
23.146.267,43, ou seja, um pouco mais que R$ 23 mi-
lhões. Notamos que as prováveis causas são a nossa 
falta de cultura e conhecimento de como fazer.

Quem pode destinar? Os contribuintes que 
fazem a declaração no modelo completo podem 
destinar o seu imposto devido diretamente na de-

claração na fi cha “Doações Diretamente na Decla-
ração”, seleciona o nosso Estado e o munícipio que 
deseja destinar. O sistema da Receita Federal infor-
ma automaticamente o valor a ser destinado, com 
base no imposto devido, permitindo destinar 3% 
para o Fundo da Criança e Adolescente e 3% para 
o Fundo Idoso para o município que o contribuinte 
escolher.

É correto chamar de doação?  
Não. É importante dizer que as pessoas não pa-

gam a mais por isso, pois não se trata de uma doação 
e sim de uma destinação, uma vez que, como qual-
quer mecanismo e incentivo fi scal, o contribuinte 
que destina não aumenta o imposto a pagar e, se 
for o caso, acrescenta o valor destinado à sua resti-
tuição. Ou seja, quem optar por fazer a destinação e 
tem imposto a pagar, retira parte do valor que reco-

lheria ao Tesouro Nacional e direciona esse recurso 
a um ou mais fundos de direitos. Já quem tem im-
posto a restituir, diminui parte do imposto retido na 
fonte e pago ao Tesouro Nacional, depositando-o 
em um ou mais fundos de direitos e sendo ressarci-
do com este valor em sua restituição. O contribuinte 
não perde nada, não paga a mais nem recebe menos 
do que deveria: não há prejuízo algum.

Confi ra o passo a passo: 
1 - Após a declaração estar pronta pelo modelo 

completo por deduções, selecione a opção Doações 
Diretamente na Declaração – ECA e para o Fundo 
da Pessoa Idosa.

2 - Clique no quadro Criança e Adolescente e 
depois no quadro Idoso.

3 -  Clique em NOVO – Veja quanto pode ser 
destinado – o próprio sistema da Receita Federal su-
gere o valor.

4 - Escolha o município para sua destinação. 
Caso seu município não esteja cadastrado, escolha 

outro na sua região. Coloque o valor a ser destinado. 

5 - Gere o DARF (documento de arrecadação). 
Conclua sua declaração e faça o pagamento até 29 
de abril de 2022 – data limite para a entrega da decla-
ração. Este ano poderá ser paga com PIX.
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O prazo para pagamento da DARF é na data-
-limite para a entrega da declaração, ou seja, dia 31 
de maio de 2022.  Para cada destinação vai gerar uma 

DARF com o CNPJ do Fundo Municipal que esco-
lher e este ano poderá ser paga com PIX.

Qual o prazo limite para destinação? 

A Unidade Básica de Saúde 
de Alto Feliz conta com três 
novas profissionais, que pas-
saram a integrar a equipe em 
fevereiro e março deste ano, 
qualificando e primando pela 
organização do trabalho, desde 
a demanda urgente até a pre-
venção.

Nova médica da Estratégia 
da Saúde da Família (ESF), ten-
do assumido a função no mês 
de março, a profissional Julia 
Klöckner tem como expectati-
va criar vínculos com a popula-
ção, conhecer profundamente 
suas necessidades e seu fun-
cionamento familiar. Também 
buscará definir, em conjunto 
com os demais integrantes da 
equipe e com os próprios pa-
cientes, estratégias para a me-
lhoria da saúde e da qualidade 
de vida da população. “Estarei 
sempre disponível para ouvi-
-los e para buscarmos juntos 
a prevenção de novas doenças 
e o controle adequados das já 
existentes”, explica.

Também em março a enfer-
meira Franciele Leffa da Silva 

assumiu junto ao ESF. Con-
forme explica, ela tem como 
objetivo “identificar as neces-
sidades de saúde da popula-
ção, para desenvolver ações de 
promoção, mudando o foco do 
tratamento para a prevenção”. 

Já a enfermeira Viviane 
Puhl, nova Responsável Téc-
nica (RT) da equipe, assumiu a 
função em fevereiro. “Meu in-
tuito é trabalhar na reorganiza-
ção dos serviços prestados na 
UBS para otimizar e qualificar 
os atendimentos”, explica.

De acordo com a secretária 
de Saúde e Assistência Social 
de Alto Feliz, Bruna Somagal 
Palavro, a gestão está focada 
em qualificar a atenção básica 
da saúde no município. “Ape-
sar de sermos o primeiro aten-
dimento para toda demanda, 
não podemos deixar de fazer 
nosso trabalho de prevenção, 
fortalecendo as equipes de 
trabalho e qualificando o aten-
dimento preventivo. É um de-
safio diário e somente vencido 
com apoio da equipe”, justifica 
Bruna.

Novas profissionais 
iniciam trabalhos 
na UBS

Médica Julia, enfermeira Franciele, secretária Bruna e enfermeira Viviane: 
novas profissionais estão atuando na UBS de Alto Feliz
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