


Que tal fazer 

uma doação, 

em vez de 

pagar imposto 

de renda ao 

governo?



Se você costuma se revoltar 

com o tamanho da mordida 

do Leão todo mês de abril, 

aqui está uma boa notícia: 

Doe para a 

ADRA



IMPORTANTE!!!

Só pode destinar parte do imposto quem 

declara pelo MODELO COMPLETO.



ATO DA DECLARAÇÃO

Destinação de do Imposto Devido.

Saiba como a seguir:



Passo 1 

Baixe o programa tradicional disponibilizado no site da Receita 

Federal.



Passo 2 

Preencha todos os dados referentes a sua identificação.



Passo 3 

Faça toda a sua declaração.



Com todas as informações preenchidas, 

o cálculo do seu imposto devido é feito 

pelo sistema.

Para consulta-lo é só clicar em Resumo 

da Declaração e depois visualize o valor 

em Cálculo do Imposto no menu à 

esquerda.





Você pode fazer a sua destinação tanto se tiver Imposto a 

Restituir, como se tiver Imposto a Pagar.



Passo 4 

Clique em Resumo da Declaração e em seguida Doações 

Diretamente na Declaração – ECA.



Abrirá uma tela como esta. Clique em novo.



Passo 5 

Dos 3 tipos de fundos, escolha o Municipal.



Escolha o Estado de São Paulo e escolha um dos municípios 

que temos núcleos: Araçoiaba da Serra – Hortolândia – Itaberá

O CNPJ do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da cidade será carregado automaticamente.



Passo 6 

No canto inferior direito já está calculado o limite do valor 

disponível para destinação = 3% do total do imposto devido.



No campo sugerido, digite o valor que você deseja destinar e 

clique em OK.



Passo 7 

No ícone imprimir, providencie a impressão do DARF desta 

destinação.



Realize o pagamento nas 

redes bancárias ou na 

internet, impreterivelmente 

até o dia indicado na 

DARF, para que o valor 

possa ser deduzido no 

exercício corrente.



LEMBRE-SE!

Doadores com Imposto a Restituir pagam a DARF e 

recebem o valor de volta na restituição.

Doadores com Imposto a Pagar devem gerar outro DARF 

para o pagamento do imposto restante.



10 % do valor fica para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e, se não identificado, 90% são 

rateados entre as instituições cadastradas.

Ajude um dos núcleos da ADRA, enviando uma CÓPIA DA 

DARF paga para o e-mail a seguir:

adra.apso@ucb.org.br

mailto:adra.apso@ucb.org.br


DURANTE O ANO

Destinação de do Imposto Devido.

Saiba como a seguir. 



Passo 1 

Simule o quanto você pode destinar:

http://www.irdobem.com.br/

Ou faça o cálculo de 6% do Imposto Devido do IR do último ano. 

http://www.irdobem.com.br/




Passo 2 

Após ter decidido o valor da destinação, escolha a conta corrente 

do FMDCA na cidade de algum dos núcleos da ADRA e faça o 

depósito até o dia 30 de dezembro.

NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA

Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

CNPJ 18.316.482//0001-59

CEF – Araçoiaba da Serra

Ag. 2025

C/C. 19-2 - Tipo 006

Banco do Brasil – Araçoiaba da Serra

Ag. 6776-8

C/C. 16885-8



NÚCLEO DE ITABERÁ

CMDCA Itaberá

CNPJ 16.688.989/0001-08

Banco do Brasil – Itaberá

Ag. 2145-8

C/C. 12974-7

NÚCLEO VINDE A MIM

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Hortolândia

CNPJ 19.047.567/0001-41

Banco do Brasil - Hortolândia

Ag. 1593-8

C/C. 37524-1



Passo 3 

Envie o comprovante de depósito, com Nome Completo, CPF e 

RG para a ADRA Regional Sudoeste: 

adra.apso@ucb.org.br

Iremos ao FMDCA do município para pegar o recibo de doação 

legal e enviaremos para você.

Este recibo permitirá ao doador a dedução do imposto de 

renda devido na Declaração de Ajuste Anual do ano seguinte.

mailto:adra.apso@ucb.org.br


LEMBRE-SE!

O abatimento é de 100% do que foi doado, desde que não

ultrapasse o limite de 6%.



Para você isso pode não representar tanto, mas para 

muitos isto significa uma grande esperança!

São crianças que estão saindo da rua para receber 

educação, refeição, lazer e ensinamentos corretos para a 

vida.

PERCA alguns minutos agora, para que muitos possam 

GANHAR muito no FUTURO!



“Há maior felicidade em dar do que em receber". 

Atos 20:35


