
Doação de IR para 
Programas Sociais de 

crianças, adolescentes.  
Utilidade Pública 



Tudo que você faz com seu dinheiro conta uma 
história. 
 

E que você pode destinar até 6% do seu imposto 
devido para ações que buscam garantir os Direitos de 
crianças, adolescentes escrevendo uma nova 
história? 

 Quanto gasta; 
 Quanto economiza; 
 Quanto doa. 



É sobre o total de imposto devido que a Lei 
permite que você destine até 6% para o Fundo 
dos Direitos da crianças e adolescentes. 



Como?  
 
Imagine que: 

R$ 7.000,00 

R$ 6.500,00 

Imposto devido 

Já retido: 

Terá que pagar R$ 500,00 



Neste caso: 
 
Com o desconto de até 6% a destinação é de: 
R$ 400,00 
 
 

R$ 500,00 

R$ 6.500,00 

R$ 7.000,00 Imposto devido 

Já retido: 

Teria que pagar R$ 100,00 

R$ 6.500,00 

R$ 7.000,00 Imposto devido 

Já retido: 

Terá que pagar 



Quer saber como doar? 
 
 

Qualquer pessoa pode abater os 6% do IR devido. 
Para isso basta utilizar na hora da declaração o 
Formulário completo. 

Você pode fazer sua contribuição em qualquer mês do ano 
Se for feita entre Janeiro e dezembro do ano –base: até 6% 



Se sua contribuição não atingiu os 
6% você pode complementar entre: 

 

Janeiro e Abril do mesmo ano da declaração: 
 

- Até 3% para complementar os 6% devido 



Você quem escolhe o fundo que vai 
receber sua contribuição: 



IMPORTANTE: 

 Checar se o Fundo está regulamentado e se tem 
conta bancária própria; 

 Alguns Conselhos recebem o comprovante de 
destinação por meio de emissão de boleto via 
internet, outros por meio de depósito em conta; 

 Depois de fazer o depósito enviar uma cópia do 
Comprovante para o Conselho. Assim que 
comprovada a doação o Conselho emitirá um 
documento que será usado na sua declaração. 
 



As informações deverão ser lançadas no 
tópico: 



AJUDE A ESCREVER UMA 
NOVA HISTÓRIA 

SEU IMPOSTO DE RENDA PODE MUDAR A HISTÓRIA 
DE MUITAS CRIANÇAS E ADOSLESCENTES. 
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