
 

O IMPOSTO DE RENDA 
SE TORNA 

SOLIDARIEDADE 

 

 

 
Centro de Acolhida Betânia 

Rua Cipriano de Carvalho, 574 – Cinquentenário - 30570-020 Belo Horizonte - MG 
CPNJ 25.457.946/0005-36   Fone-Fax: (31) 3374-2233 (31) 99882-5231 

E-mail: contato@centroacolhidabetania.org – home-page: : www.centroacolhidabetania.org”. 

A Comunidade Missionária de Villaregia, entidade mantenedora do Centro de Acolhida Betânia 
em Belo Horizonte, tem autorização para captar recursos em prol de 168 crianças e 
adolescentes através do Imposto de Renda para o projeto #EquidadeAqui. 
 
Pessoas físicas poderão fazer a sua doação no momento em que estiverem fazendo a sua 
declaração do imposto de renda para o CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CEDCA/MG.  
 
As pessoas físicas poderão deduzir até 3% do Imposto de Renda Devido, no momento em que 
estiverem preenchendo a sua declaração. O sistema informa quanto você pode deduzir. 
As doações neste formato podem ser feitas até 29 de abril de 2022 devendo a declaração ser feita 
no formulário completo.  
 
PASSO A PASSO PARA FAZER SUA DOAÇÃO:  
 
1. Acesse a aba “Fichas da Declaração” e clique em “Doações diretamente na declaração”;  
2. Clique em “Criança e Adolescente” e em seguida clique no botão “novo” e escolha o fundo 

“ESTADUAL” 

3. No campo “UF” clique em “MG-Minas Gerais”, o CNPJ aparecerá automaticamente; 
4. No campo “valor” digite o valor a ser destinado (o programa indica o valor máximo possível); 

5. Ao terminar de preencher toda a declaração vá na ficha “imprimir” e clique em “DARF-Doações 

diretamente na Declaração – ECA” e imprima o documento; 

6. Após o pagamento, envie,  o DARF, o COMPROVANTE DE PAGAMENTO e a carta de 
Declaração de Destinação de Recursos ao Fia (modelo em anexo) para o email 
cedcafia@social.mg.gov.br com cópia para impostosolidario.cmv@gmail.com; 

  

7. IMPORTANTÍSSIMO: Não deixe de preencher, assinar e enviar a carta de Declaração de 
Destinação de Recursos ao Fia (modelo em anexo) junto com o DARF e comprovante de 
pagamento, em no máximo 30 dias, para os e-mails acima, pois só assim você conseguirá 
destinar sua doação para o Centro de Acolhida Betânia que poderá solicitar a captação do 
recurso junto ao CEDCA. 
 
No texto do email escreva: “Doação diretamente na declaração para o projeto #EQUIDADEAQUI 
da Comunidade Missionária de Villaregia/Centro de Acolhida Betânia” 

 
Informações disponíveis também em nosso site: www.centroacolhidabetania.org”. 
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