
DOAÇÃO DIRECIONADA
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - IRPF

Se você quer mudar o mundo, 
comece por quem será o nosso futuro!

PASSO A PASSO
Para a doação de 3% do IR de Pessoas Físicas, 
para os projetos do
Núcleo de Convivência Menino Jesus.



CARTILHA PASSO A PASSO PARA DOAÇÃO DE 
PARTE DO SEU IR DEVIDO

Você sabia que pode contribuir com projetos sociais através do seu imposto de renda? Veja

com atenção, como é fácil fazer a diferença, na vida daqueles que mais necessitam de apoio:

3% do seu Imposto de Renda devido, inclusive o retido na fonte, durante o ano anterior, pode

ser doado para o Núcleo Menino Jesus, no momento da preparação de sua Declaração Anual.

Esse procedimento não tem nenhum custo para o doador, você estará direcionando apenas

uma parte do valor apurado de seu imposto de renda, para o Núcleo Menino Jesus, através do

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Ao fazer esta doação, o valor vai para o FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente, de São Caetano do Sul, que repassará 90% para o Núcleo de Convivência

Menino Jesus, inscrito no CMDCA e os 10% restantes, serão retidos pelo FUMCAD, para apoiar

a outros projetos e iniciativas voltados para a Criança e o Adolescente.

Para exercer sua responsabilidade social, basta seguir as seguintes recomendações:



A destinação de um porcentual do seu IR para o Núcleo Menino Jesus só poderá ser realizada,

pelo Modelo Completo da Declaração de Ajuste Anual.

Independente de ter imposto a pagar, ou a restituir, você poderá doar, pois o valor da doação

é calculado sobre o Imposto Devido. Havendo imposto a pagar, o valor doado será abatido do

montante a pagar.

A doação pode ser de até 3% do Imposto Devido e o valor é calculado automaticamente pelo

Programa Gerador da Declaração de Ajuste Anual do IRPF.

Se sua declaração de Imposto de Renda é feita por um contador, solicite a ele que deduza a

doação diretamente em seu imposto de renda.

Mas se você próprio, faz sua declaração, veja a seguir como viabilizar sua doação.

CARTILHA PASSO A PASSO PARA DOAÇÃO DE 
PARTE DO SEU IR DEVIDO



















Em todos os casos é muito importante que o doador nos informe quando efetuar a doação e

envie uma cópia do DARF e do comprovante de pagamento para que possamos solicitá-lo ao

FUNCAD.

Imprima também a carta a seguir, preencha e encaminhe para:

Núcleo de Convivência Menino jesus

Rua Justino paixão, 45

Bairro: Jd. São Caetano

Cidade: São Caetano do Sul - SP

CEP: 09.580-780

Se preferir, fala o download desta carta em nosso site: www.nucleomeninojesus.org.br/doarir

CARTILHA PASSO A PASSO PARA DOAÇÃO DE 
PARTE DO SEU IR DEVIDO

PRONTO! VOCÊ CONTRIBUIU PARA A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO 

SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES!

http://www.nucleomeninojesus.org.br/doarir


OBRIGADO!
Você acabou de exercer sua cidadania por meio do 

direcionamento do seu imposto devido ao CMDCA, 

que repassará a doação ao Núcleo de Convivência 

Menino Jesus.

Parabéns!

https://atuadesign.com.br/

