
    

 

 

CAMPANHA #VIA SOLIDÁRIA 2018 

 

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alumínio - SP, 

À organização executora do projeto indicado pelo Conselho, Associação de Assistência e 

Amparo ao Menor,  

 

Estamos felizes com sua participação na Campanha #VIA Solidária 2018 da Votorantim. 

Juntos, pretendemos fortalecer o engajamento da sociedade civil com a causa da infância 

e adolescência no Brasil. 

Esta carta tem a intenção de esclarecer o funcionamento da campanha e as atividades 

realizadas por cada uma das partes envolvidas para que a experiência seja positiva para 

todos e, assim, possa crescer ainda mais nos próximos anos. 

Entre outubro e dezembro de 2018, o Instituto Votorantim conduzirá junto aos 

funcionários das empresas investidas da Votorantim, uma campanha de doação à projetos 

de apoio à Infância e Adolescência, que são indicados e aprovados pelo respectivo Conselho 

Municipal ou Estadual da Criança e do Adolescente e financiados através do Fundo 

Municipal ou Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Nesta campanha, o funcionário será convidado a conhecer, via plataforma online, uma 

variedade de projetos de apoio à Infância e Adolescência de diferentes regiões do Brasil e 

escolher o(s) de sua preferência para destinar até 6% do seu imposto de renda devido (para 

aqueles que podem aproveitar o benefício fiscal conforme lei federal de incentivo ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente) ou para fazerem doações voluntárias ao(s) 

mesmo(s). 

Para a seleção dos projetos a serem apoiados pela Campanha, as empresas investidas da 

Votorantim convidam alguns Conselhos Municipais/Estaduais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, nas localidades onde têm operação, a indicarem um projeto relevante para 

seu município, que deve também ser aprovado no processo de análise técnica e de 

regularidade documental do Instituto Votorantim, conforme a experiência recente de 

vocês. 

Cada projeto tem um orçamento específico para que seja possível sua execução. Este 

mesmo valor será a meta de captação de doações apresentada aos funcionários, que 

poderá ser atingida parcial ou integralmente. Ainda que não seja garantido, por meio de 

ações de sensibilização e mobilização junto aos funcionários, faremos todo o esforço 

possível para que todos os projetos atinjam as suas metas! Os valores aos projetos ainda 

poderão ser complementados com o repasse de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (das 

empresas Votorantim) no final do ano. 

Como a Campanha estará ativa até dezembro, só teremos a consolidação dos valores de 

doação neste momento. Assim, somente em dezembro o Conselho e a organização 

executora receberão a confirmação do valor total de doação capturado para seu projeto. 



    

 

Neste mesmo mês, o Instituto Votorantim fará o repasse integral destes valores aos 

respectivos Fundos. 

Para fortalecer a cultura de doação de pessoas físicas à causa da infância e adolescência, 

o Instituto Votorantim facilitará todo o processo de doação, garantindo transparência e 

confiabilidade aos doadores.  

A fim de assegurarmos um processo confiável e transparente para todos os envolvidos, 

temos que cuidar de algumas etapas bastante importantes, conforme abaixo: 

 

Atividades que envolvem o Instituto Votorantim: 

 Disponibilizar a plataforma online de doação, que é gerida pelo parceiro técnico 

Abrace uma Causa; 

 Sensibilizar e orientar funcionários a apoiarem esta causa via doação por meio de 

campanha de comunicação e mobilização dos funcionários; 

 Informar o Conselho e a organização executora sobre o valor de doação capturado 

durante a campanha e fazer o repasse do valor integral ao Fundo até 31 de 

dezembro de 2018; 

 Apoiar os Conselhos na instalação do software que possibilita a assinatura 

eletrônica dos municípios pelo presidente do Conselho e o representante legal; 

 Disponibilizar aos Conselhos os recibos de doação para assinatura eletrônica (Jan 

2019) 

 Disponibilizar aos doadores os recibos de doação assinados (Jan 2019); 

 Enviar aos doadores o Informe de Doações com orientações para declaração das 

mesmas na Receita (Fev-Mar 2019); 

 Enviar aos Conselhos a relação detalhada das doações para que sejam inseridas na 

Declaração de Benefício Fiscal do município junto à Receita (Fev 2019); 

 Apoiar o município na checagem dos dados imputados na Declaração de Benefício 

Fiscal do município para garantir reporte correto das doações junto à Receita para 

eliminar o risco de malha fina para os funcionários (Mar 2019); 

 Compromisso em tratar de forma sigilosa todas as informações de doação tanto 

contidas na plataforma de doação como contidas na Declaração de Benefício Fiscal 

do município. 

 

Atividades que envolvem o Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: 

 As atividades que envolvem o Conselho/município já são aquelas estabelecidas por 

lei. O único diferencial é que a campanha #VIA Solidária facilita todo o processo de 

assinatura dos recibos, por meio da assinatura eletrônica, e o processo de envio da 

Declaração de Benefício Fiscal, por meio do envio consolidado e organizado das 

informações das doações no modelo exigido pela Receita Federal. 

 

 Para viabilizar o processo de assinatura eletrônica dos recibos e o envio por email 

dos mesmos aos doadores, o Conselho terá que: 

 



    

 

o Cadastrar na plataforma online (chamada Abrace uma Causa) de doação as 

informações dos responsáveis pela assinatura dos recibos de doação 

(out/2018);  

o Instalar o certificado digital de assinatura eletrônica nos computadores dos 

responsáveis pela assinatura dos recibos (nov/2018).  

o Efetuar a assinatura eletrônica dos recibos de doação na plataforma online 

(Jan/2019). Após a conclusão desta etapa, a plataforma enviará por email 

os recibos assinados a cada um dos doadores. 

 O município será orientado pelo gestor da plataforma Abrace uma Causa. 

 Apoiar no processo de emissão da Declaração de Benefício Fiscal, repassando as 

informações das doações que serão enviadas pela plataforma, e fiscalizando o 

processo para que a mesma seja emitida de forma correta e dentro do prazo 

estabelecido pela Receita Federal. O parceiro técnico Abrace uma Causa estará à 

disposição para assessorar o Conselho/município nesta etapa para que as 

informações declaradas estejam corretas e assim mitigar o risco de casos de “malha 

fina” (Fev-Mar/2019); 

 Garantir o repasse do valor capturado à organização responsável pela execução do 

projeto inscrito no sistema do Instituto Votorantim (no início de 2019). 

 

Atividades que envolvem a entidade executora do projeto apoiado: 

 Enviar fotos e vídeos (quando houver) do projeto a ser apoiado, para serem 

expostas na plataforma online de doação do Instituto Votorantim (até 

28/setembro); 

 Garantir a execução do projeto conforme inscrito no processo de análise técnica 

no sistema do Instituto Votorantim (a partir do repasse do valor pelo Fundo, no 

início de 2019); 

 Reportar os avanços do projeto em nosso sistema GPSV (Gerenciador de Projetos 

Sociais Votorantim) bimestralmente, a partir de abril de 2019, incluindo fotos das 

ações do projeto. 

 

Contamos com a sua colaboração e torcemos para o sucesso de captação ao projeto 

indicado por meio da Campanha #VIA Solidária! 

Em breve entraremos em contato para a celebração de um Acordo de Cooperação. 

 

Atenciosamente,  

 

Ana Paula Bonimani - Gerente de Programas 

Instituto Votorantim 

 

03 de outubro de 2018 


