NOVOS SENTIDOS:
Ressignificando vidas de crianças e
adolescentes com deformidades da
coluna de forma integral.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/BH
2021

SOBRE A FUNDAÇÃO BENJAMIN
GUIMARÃES / HOSPITAL DA BALEIA
Fundada em 1944, a Fundação Benjamin Guimarães tem por
missão oferecer excelência em saúde na assistência, ensino e
pesquisa. Possui como foco o atendimento gratuito à população
de baixa renda, recebendo pacientes de alta complexidade
referenciados pelo SUS de mais de 88% dos municípios mineiros.

PROPOSTA

(1)

Com a proposta, o Hospital da Baleia objetiva a realização de cirurgias
ortopédicas e o incremento de ações interdisciplinares que priorizarão o
público mais vulnerável, facilitando o acesso a políticas públicas de
qualidade que ajudem a atenuar as desigualdades socioeconômicas de
crianças e adolescentes e suas famílias, e que contemplem a superação
das desigualdades.

Proposta

(2)

Durante os 24 meses de sua execução,
o projeto contemplará os
atendimentos realizados antes,
durante e após as cirurgias de
deformidades da coluna, incluindo
atendimento para familiares e/ou
acompanhantes, promovendo, desta
forma, garantia de direito a saúde de
qualidade para proteção integral.

OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS
Potencializar o direito a saúde, assistência social e educação da criança e adolescente;
Implementar serviço de referência interdisciplinar em cirurgia de deformidade da
coluna para crianças e adolescentes;

Promover atendimentos ambulatoriais pré e pós cirurgia de deformidade da coluna;
Auxiliar as famílias e/ou acompanhantes na efetivação de políticas públicas sociais que
permitam condições de dignidade;

Ampliar a autonomia e independência da criança e do adolescente por meio da
atuação da equipe interdisciplinar;
Assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade;

Promover o protagonismo infanto-juvenil;
Proporcionar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes
para todos.

IMPACTO
NÚMERO DE ATENDIMENTOS TOTAL DO PROJETO:
7.740 atendimentos
BENEFICIADOS DIRETAMENTE:
132 crianças e adolescentes (0 a 18 anos de idade)

BENEFICIADOS INDIRETAMENTE:
396 beneficiários (ao incluir atendimento para
familiares e/ou acompanhantes).
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
24 meses
LOCAL DE EXECUÇÃO:
Belo Horizonte / MG

METODOLOGIA
O Projeto Novos Sentidos: Ressignificando vidas de crianças e adolescentes com
deformidades da coluna de forma integral possui carácter interdisciplinar, onde o
grupo trabalhará de acordo com os limites e especificidades de sua formação,
conhecendo a ação individual de cada um dos outros membros. Isto é, entre as
especialidades do grupo, cada um irá investigar e contribuir com o que tem de
melhor, sempre buscando soluções que integrem e que complementem com as
propostas dos outros especialistas. As orientações seguirão uma linha de trabalho
dirigida pelo médico que será o ponto de união.

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
Em total alinhamento com a Agenda
2030 da ONU, o Hospital da Baleia atua
diretamente no âmbito dos seguintes
ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

CONTRAPARTIDAS
O Hospital da Baleia oferece diversos retornos de visibilidade e possibilidades de associar a
marca da sua empresa à marca da Instituição.
Até R$100.000,00 - Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100 mil pessoas) +
logo no site institucional por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia.
De 100.000,01 a R$499.999,99- Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100.000
pessoas) + logo no site institucional por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia (Físico)
+ divulgação da parceria nas redes sociais oficiais do Hospital da Baleia: Facebook, Instagram e
Linkedin (alcance de 150.000 pessoas) + 1 palestra de um profissional do Hospital da Baleia sobre
Outubro Rosa, Novembro Azul, Segurança do Trabalho ou assunto a ser combinado.

A partir de R$ 500.000,00 - Divulgação da parceria via e-mail marketing (alcance de 100.000
pessoas) + logo no site institucional por 1 ano + Selo Empresa Amiga do Hospital da Baleia (Fisico)
+ divulgação da parceria nas redes sociais oficiais do Hospital da Baleia: Facebook, Instagram e
Linkedin (alcance de 150.000 pessoas) + 1 palestra* + placa com a logomarca da empresa no hall
principal do Centro de Nefrologia do Hospital da Baleia (período de 1 ano).

LEI DE INCENTIVO
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA, também conhecido como Fundo da Infância e da
Adolescência (FIA) foi criado em Belo Horizonte pela Lei
Municipal nº 5.969, de 30 de Setembro de 1991, atualizada pela
Lei Municipal nº 8.502, de 06 de Março de 2003.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a destinação feita ao
FMDCA/BH é referente ao imposto de renda devido. Portanto,
não gera ônus para quem a faz. Além disso, destinar parte do
imposto ao FMDCA/BH é uma forma de manter os
investimentos no município, financiando programas e
projetos importantes para a população infanto-juvenil.
Fonte: www.prefeitura.pbh.gov.br/smasac/cmdcabh

DADOS DO PROJETO
TÍTULO:
Ressignificando vidas de crianças e adolescentes
com deformidades da coluna de forma integral.
PROPONENTE:
Fundação Benjamin Guimarães
VALOR:
R$ 14.361.593,71
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE/BH
CNPJ do Fundo: 13.921.409/0001-92
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0093
Conta corrente: 71.112-4

COMO E QUANTO
DESTINAR AO FMDCA/BH
Se você é pessoa física:

A Lei Federal 8.069/90 permite a toda pessoa física destinar até 6% do seu IR devido ao FMDCA/BH.
Para tanto, é preciso que a declaração seja feita no formulário completo e que a destinação do IR seja
feita no ano-base da Declaração do Imposto de Renda, ou seja, até o último dia útil bancário de cada
ano.
Poderá também optar por destinar até 3% do IR devido diretamente em sua Declaração de Ajuste
Anual, por meio do pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. A pessoa
física que utilizar o formulário simplificado para a entrega da sua declaração de ajuste anual não
poderá fazer a dedução dos valores destinados ao Fundo.
Se você é pessoa jurídica:
Toda pessoa jurídica tributada com base no lucro real pode deduzir contribuições feitas ao
FMDCA/BH, limitada a dedução ao máximo de 1% do IR devido no mês, trimestre e, ou ano.
As pessoas jurídicas também podem participar efetivamente da campanha de destinações,
incentivando seus colaboradores e funcionários a destinarem ao FMDCA/BH!
Fonte: www.prefeitura.pbh.gov.br/smasac/cmdcabh

PASSO A PASSO

PASSO 2

(INDICAÇÃO DO PROJETO POR E-MAIL)

efetuar transferência ou
depósito identificados na
conta corrente do Fundo
Municipal da Criança e do
Adolescente/BH.
PASSO 1
(DESTINAÇÃO)

em um prazo máximo 30 dias corridos
após a transferência/depósito, enviar o
comprovante anexo para o e-mail
crianca@pbh.gov.br e
doacaoir@hospitaldabaleia.org.br
informando o nome completo do
destinador, CNPJ ou CPF, endereço
completo e telefone de contato , além do
nome do projeto e instituição a ser
beneficiada (confira o modelo abaixo)

após a realização do passo
acima, o FMDCA/BH irá
providenciar o recibo que
será encaminhado ao
destinador.
PASSO 3
(RECIBO)

SITE E REDES SOCIAIS
https://hospitaldabaleia.org.br/
https://www.instagram.com/hospbaleia
https://www.facebook.com/hospitaldabaleia

https://youtube.com/hospitaldabaleia
https://www.linkedin.com/company/hospitaldabaleia
https://twitter.com/hospbaleia

CONTATO
Equipe de Mobilização de Recursos
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia
Tel: (31) 3489-1680 ou (31) 3489-1654
Rua Juramento, 1464, Saudade BH/MG
doacaoir@hospitaldabaleia.org.br

