Portfólio de Projetos
Aprovados m Leis de Incentivo

Projeto - CONDECA

Rua Líbero Badaró, 119 - 2º andar
CEP: 01009-000
Centro, São Paulo - SP
É uma verba social; empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do Imposto de Renda para projetos aprovados no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD).
A doação é feita via site do FUMCAD* online., pelo site http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/Colaboracoes/Projetos
Após a doação, é necessário encaminhar uma carta de intenção (citando o nome do projeto e organização: “Atividades Multissetoriais
para o Desenvolvimento Integral – Fundação Julita”), juntamente com cópia do comprovante, para a sede do FUMCAD com cópia
eletrônica para a Fundação Julita: carlaprates@fundacaojulita.org.br (para facilitar, podemos enviar um modelo de carta de intenção,
basta solicitar por e-mail).
Para fazer a doação, siga o passo a passo a seguir:

Projeto - CONDECA

1 - Escolha a opção “doação direcionada”:
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/Colaboracoes/Projetos
2 – Clique em Entidades e busque por “Fundação Julita”
3 – Clique no projeto cadastrado e siga as orientações.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias, promovendo atividades
multissetoriais ligadas à saúde, cultura, esporte, meio ambiente e
assistência social visando à garantia de direitos aos moradores do
território do Jardim São Luís e entorno
Número de beneficiados: 2.000 beneficiários diretos (nos dois
anos de projeto) e 8.000 beneficiários indiretos, que incluem
familiares dos usuários e comunidade de forma geral, que
participam dos eventos abertos à comunidade previstos no
projeto.
Tempo de execução do projeto: 24 meses
Custo total (24 meses): R$3.590.344,98
Prazo para captação: 17 de dezembro de 2021

Projeto - CONDECA

É uma verba social; empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do Imposto de Renda para projetos aprovados pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Destinações para os Fundos Estaduais podem ser feitas por meio de depósito identificado, com Nome e CNPJ do doador, diretamente na
conta do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de São Paulo.
Banco do Brasil (001)
Agência 1897-X
Conta corrente 8947-8
CNPJ do Fundo: 13.885.657/0001-25

Após fazer a doação, basta enviar uma cópia do comprovante de depósito ao CONDECA e a carta de intenção preenchida (com nome do
projeto e da organização – veja os projetos a seguir) para atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br, com cópia para Fundação Julita:
carlaprates@fundacaojulita.org.br (para facilitar, podemos enviar um modelo de carta de intenção, basta solicitar por e-mail).

Objetivo: Oferecer proteção social à criança na faixa etária entre
4 e 5 anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidade e risco,
por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem
como favorecer aquisições para a conquista da autonomia,
protagonismo e cidadania, mediante o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Número de beneficiados: 72 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses,
moradoras do Jardim São Luís e bairros adjacentes, que vivem
em situação de altíssima vulnerabilidade social.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 298.085,93
Prazo para captação: novembro 2021

Objetivo: Promover conhecimentos, valores e habilidades para a
preservação ambiental envolvendo a comunidade do Jardim São
Luís e bairros vizinhos, periferia da zona Sul de São Paulo, cujos
moradores vivem em alta vulnerabilidade social.
Número de beneficiados:
1.755 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social além de
professores das escolas públicas do entorno; 30 jovens que
receberão formação e atuarão como mediadores das ações de
educação ambiental; 30 professores de educação infantil,
fundamental I e II e ensino médio.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 511.849,90
Prazo para captação: novembro 2021

Objetivo: Contribuir para a democratização do acesso ao esporte,
recreação e lazer de crianças e adolescentes moradores no
Jardim São Luís e bairros ao entorno, que vivem em situação de
muito alta vulnerabilidade social e/ou econômica.
Número de beneficiados:
1.185 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social além de
professores das escolas públicas do entorno;
30 jovens capacitados para a monitoria em esporte, com
participação efetiva nas oficinas e eventos, e realização as
atividades de lazer e esporte do projeto.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 396.484,18
Prazo para captação: novembro 2021

Projeto - CONDECA

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Banco do Brasil
Agência: 1897-X
Conta Corrente: nº 18.770-4
CNPJ: 26.214.195/0001-66
Trata-se de um fundo especial, regido pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a qual determina que este tipo de fundo esteja
vinculado à realização de objetivos ou serviços específicos. Destina-se a financiar projetos que assegurarem os direitos da pessoa idosa,
fortalecendo a autonomia, a integração e a participação efetiva da população idosa na sociedade.
As empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do Imposto de Renda e pessoas físicas até 6%.
Doações são feitas por transferência ou depósito e confirmadas a partir do envio do comprovante e dados do doador juntamente com a
carta de intenção (citando o nome do projeto e organização: “Programa Resgate de Memória – Fundação Julita”), para
gcmidoso@prefeitura.sp.gov.br com cópia para: carlaprates@fundacaojulita.org.br (para facilitar, podemos enviar um modelo de carta de
intenção, basta solicitar por e-mail)

Objetivo: Promover o envelhecimento saudável, cuidando da
saúde física e mental dos idosos e realizando atividades que
estimulem a cognição, a coordenação motora, o afeto e a
socialização, como enfrentamento a situações como isolamento
e depressão.
Número de beneficiados: 120 idosos, ambos os sexos, acima de
60 anos moradores do território e em situação de
vulnerabilidade social
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Valor a captar: R$ 220.000,00
Prazo de captação: dezembro de 2021

Projeto - CONDECA

Contrapartidas para sua empresa
Investimento Social em um território de alta vulnerabilidade,
fortalecendo as ações de responsabilidade social da sua empresa,
Divulgação da sua marca no site, mídias sociais e relatório de atividades
da Fundação Julita,
Voluntariado empresarial
Outras ações como participação em feiras, workshops e eventos
promovidos pela Fundação Julita

Conheça mais sobre a Fundação Julita

Site

http://www.fundacaojulita.org.br

Facebook

https://www.facebook.com/fundacaojulitaoficial

Instagram
https://www.instagram.com/fundacaojulita

Canal Julita
https://www.youtube.com/user/JulitaVideos

Vídeo Institucional

https://youtu.be/PWR29lN1MJY

LinkedIN

https://www.linkedin.com/company/fundação-julita

Desenvolvimento Institucional
Dúvidas e demais esclarecimentos, entre em contato:
Carla Prates
carlaprates@fundacaojulita.org.br
Taís Coppini
projetos@fundacaojulita.org.br

Empoderar para Transformar

(11) 5853-2050 / 5853-2053
Rua Nova do Tuparoquera, 249 - Jardim São Luís
São Paulo – SP – 05820-200
www.fundacaojulita.org.br

