DESTINE seu IMPOSTO DE RENDA para PROJETOS
voltados a crianças, adolescentes e idosos
ADOLESCENTE e FUNDO ESTADUAL DO IDOSO. Pessoa
física pode destinar até 6% do Imposto de Renda devido
e Pessoa Jurídica pode destinar até 1% para os Fundos.
No Fundo da Criança e Adolescente, os contribuintes
têm a opção de escolher o projeto que deseja apoiar.
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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo (SEDS) está impulsionando a campanha “IMPOSTO DE RENDA DO BEM”
para arrecadar recursos que atenderão projetos sociais
financiados pelo FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO

J o r na l d o De s e nvo lv i me nt o Soc i a l

NÚMEROS DAS CONTAS CORRENTES PARA DEPÓSITO
Fundo Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Fundo Estadual do Idoso
Banco do Brasil: 001
Agência: 1897-x
Conta Corrente: 9237-1
CNPJ do Fundo: 17.087.890/0001-13

Banco do Brasil: 001
Agência 1897-X
Conta Corrente: 8947-8
CNPJ do Fundo: 13.885.657/0001-25

O prefeito João Doria, o governador Geraldo Alckmin, o secretário de estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro e a secretária
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Soninha Francine

CONFIRA O PASSO A PASSO
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Faça o download do programa
no site da Receita Federal:
www.idg.receita.fazenda.gov.br

Para abater o valor da doação do
imposto de Renda devido, faça a
declaração no formulário completo;
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Acesse o formulário “resumo” no
arquivo de sua última Declaração
de Ajuste do Imposto de Renda;

O próprio programa informa os limites de contribuição de acordo
com o imposto a ser pago.
Após a destinação, é necessário enviar uma cópia do comprovante
de depósito com nome, CPF/CNPJ, endereço e telefone aos Conselhos Estaduais para obter o recibo.

Siga a Secretaria
nas redes sociais:
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Verifique qual é o valor
do Imposto de Renda DEVIDO
(atenção: não é imposto a pagar);

Calcule o valor equivalente a 6% do
imposto devido (pessoas físicas)
ou 1% (pessoas jurídicas);
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Faça o depósito no
Fundo escolhido;

- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente:
enviar para o e-mail atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br
Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (11) 3223-9346.
- Conselho Estadual do Idoso: enviar para o e-mail cei@sp.gov.br
Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (11) 3222-1229

Informativo elaborado pelo Departamento de Comunicação
Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Social
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Fátima Brito (MTB 31.008)

www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

É o primeiro convênio firmado entre os governos Estadual
e Municipal, desde a posse de João Doria

O

secretário de Estado de
Desenvolvimento Social de
São Paulo, Floriano Pesaro
assinou repasse do Fundo Estadual
de Assistência Social (FEAS) para
a capital paulista e anunciou investimento nos programas de transferência de renda no valor total de
R$ 84 milhões.
Participaram da assinatura a
secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Soninha Francine,
o governador Geraldo Alckmin, o
Prefeito João Doria, o vice-prefeito
Bruno Covas, a secretária adjunta da
SEDS, Marina Bragante, coordena-

dores e técnicos da área social.
Do total, R$ 64.875.853,00
foram repassados por meio do
Fundo Estadual de Assistência
Social (FEAS) ao Fundo Municipal
para fortalecer a rede de serviços
com expectativa de atender 86 mil
paulistas em 224 serviços e ações
socioassistenciais. Os recursos
serão aplicados para o acolhimento
de crianças, adolescentes e idosos e
moradores em situação de rua.
Somado ao FEAS também
foi anunciado o investimento de
R$ 20.054.400,00 para os programas de transferência de renda na

capital. No Programa Ação Jovem e
Renda Cidadã serão atendidos cerca
de 21 mil jovens com idade entre 15
e 24 anos e famílias em situação de
vulnerabilidade social.
“Nesta construção o estado
exerce um papel importante. Ele
possui uma visão macro das práticas e desafios de cada município, de
cada região. A ele cabe comparar
desempenhos e disseminar boas
práticas. Mas é o município o primeiro elo da cadeia. É ele o operador
das ações”, afirma, Floriano Pesaro,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo.
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Envelhecer com
mais oportunidades
Floriano Pesaro,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo
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rojeções populacionais indicam um aumento exponencial da população idosa no estado de São
Paulo nas próximas duas décadas. Levantamento da Fundação Seade aponta que os atuais
5,9 milhões de idosos paulistas, serão mais de 9 milhões em 2030. Este cenário de acelerado
envelhecimento populacional tem desafiado sobremaneira as famílias, a sociedade e o poder público.
O Governo do Estado, sensível a esta transição demográfica, priorizou em sua agenda o desenvolvimento de ações que tornem os municípios paulistas mais adequados a essa nova realidade.
Desde a criação do Programa São Paulo Amigo do Idoso em maio de 2012, diferentes ações foram
implementadas para o fortalecimento da rede de atenção a pessoa idosa como a implantação de novos
Conselhos Municipais do Idoso (CMI), de equipamentos e serviços, do Selo Amigo do Idoso e da criação
do Fundo Estadual do Idoso.
Tais ações representam conquistas relevantes e solidificam o conjunto de direitos já reconhecidos
pelo Estatuto do Idoso. A recente publicação do Edital de Chamamento Público de Parcerias e Convênios do Conselho do Idoso é um marco significativo neste processo de mobilização da sociedade para
avançarmos na garantia de direitos deste segmento. Pela primeira vez, o Estado de São Paulo disponibilizará recursos do Fundo Estadual do Idoso.
Os R$ 12,6 milhões foram arrecadados por meio da destinação de
parte do Imposto de Renda. A Campanha “Imposto de Renda do Bem”
incentiva que Pessoa Física destine até 6% do imposto de renda devido
e Pessoa Jurídica até 1%. A cada ano, será possível realizar novas
contribuições para aumentar o volume de recursos e ampliar as
parcerias com a sociedade civil e municípios paulistas.
O edital está alinhado ao que há de mais atual no campo
das demandas sociais relacionadas ao envelhecimento.
Os projetos deverão contemplar a capacitação de conselheiros, a inclusão digital, o acesso ao trabalho, o enfrentamento
à violência contra o idoso e a formulação de políticas públicas. Essas ações visam garantir oportunidades de aquisição
de novos conhecimentos e habilidades, inclusão social e o
desenvolvimento de projetos de vida.
É necessário reconhecer que diversas transformações
sociais, nas últimas décadas, produziram um novo lugar para
o idoso na sociedade. Este lugar projeta um paradigma inovador sobre o envelhecimento, cujo foco deve ser a valorização e a participação da pessoa idosa em suas comunidades.
Até o dia 2 de março de 2017, prefeituras e organizações da sociedade civil poderão apresentar projetos sociais
que contemplem os oito eixos temáticos indicados no
Edital. Mais informações estão disponíveis no site
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
À medida que a nossa sociedade
torna-se mais envelhecida devemos
assumir o compromisso de promover mudanças concretas que possibilitem aos idosos de hoje e às
futuras gerações, envelhecer
com dignidade, tendo seus direitos assegurados.

OS PROGRAMAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOM PRATO é a maior rede
pública de segurança alimentar do país e conta com
51 unidades em todo Estado.
Oferece refeições saudáveis
e de alta qualidade a custo
acessível - R$ 1 o almoço e
R$ 0,50 o café da manhã. Nesses 15 anos já serviu mais
de 173 milhões de refeições.

VIVALEITE é o maior programa
de distribuição gratuita de leite
pasteurizado do Brasil. Distribui anualmente 90 milhões de
litros de leite para crianças de
6 meses a 5 anos e 11 meses
e para idosos na Capital. Por
mês, cada beneficiário recebe
15 litros de leite enriquecido
com ferro e vitaminas A e D.

PROGRAMA RECOMEÇO
promove ações preventivas em
relação ao uso abusivo de substâncias psicoativas e ao enfrentamento ao tráfico de drogas. Também oferece acesso à justiça e à
cidadania, apoio socioassistencial
e tratamento médico aos dependentes de substâncias psicoativas, suas famílias e comunidade.

SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO
propõe ações intersecretariais
voltadas à proteção, educação, saúde e participação da
população idosa do Estado. Sob
coordenação da Secretaria de
Desenvolvimento Social, desenvolve ações com 11 Secretarias
de Estado e o Fundo Social de
Solidariedade.

CASA DE PASSAGEM TERRA
NOVA oferece acolhimento social
para solicitantes de refúgio que
chegam à cidade de São Paulo.
Famílias com filhos de até 18 anos
e mulheres grávidas são prioridade no atendimento. A casa
oferece também apoio social, psicológico e jurídico, atividades de
convivência e ocupacionais.

RENDA CIDADÃ é um programa estadual de transferência de renda que promove
ações complementares e concede apoio financeiro direto às
famílias. Famílias com renda
mensal per capita até 1/4 (um
quarto) do salário mínimo são
prioridades. Está presente em
644 municípios.

AÇÃO JOVEM é um programa de
transferência de renda que tem
como objetivo estimular a conclusão da escolaridade básica
e preparar o jovem para o mercado de trabalho. O público-alvo
são estudantes de 15 a 24 anos,
com prioridade para aqueles
com renda familiar de até um
quarto do salário mínimo.

PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA é
uma ação inédita e envolve uma
ampla rede de proteção e políticas públicas voltadas às crianças
entre 0 a 3 anos. Desenvolvido
em 101 cidades, possui ações
integradas da Saúde, Assistência
Social e Educação em parceria
com a Fundação SEADE e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

FAMÍLIA PAULISTA é o maior
programa de combate à extrema
pobreza para famílias do estado
de São Paulo. A moderna estratégia prevê um modelo de gestão integrada, colaborativa e
intersetorial e é realizada em
conjunto com 28 municípios da
região metropolitana em territórios de alta vulnerabilidade.

Saiba mais em www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
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