DOAÇÃO
ARRETADA DE
de BOA!

Pessoa
Física

]

Salgueiro-PE

DOAR SEM
GASTAR!
Isso mesmo! A
legislação brasileira
possibilita que o
cidadão possa destinar
parte de seu Imposto
de Renda (IR) Devido a
projetos sociais de
Entidades através do
Fundo Municipal de
Direito do Idoso
(FMDI).
Essa modalidade de
doação vale somete
para pessoas que
fazem a OPÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO POR
DEDUÇÕES LEGAIS
(ANTIGA DECLARAÇÃO
DO IR NO MODELO
COMPLETO).

DOAR 3% do IR
no ano da
elaboração do seu
IR.

COMO

?

Esse cálculo o programa da Recita Federal faz sozinho.
Ressaltamos que a doação NÃO prejudica outras deduções
(dependentes, saúde, etc)

Passo a Passo

Formulário Online

1 – Acesse o site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meuimposto-de-renda) e clica em PREENCHER DECLARAÇÃO ONLINE (1).

2 – Você ser direcionado para o Portal do e-CAC. Terá duas opções de acesso (2):

3 – Após colocar seu CPF e senha, terá aceso a página para início do preenchimento da sua
declaração. Clique no item (+)mais (3) do ano que deseja preencher a declaração:

4 – Em seguida escolha a opção que melhor lhe atende (4):

5 – Após preencher sua declaração, verifique a opção benéfica a você! Caso seja Deduções
Legais (5) você poderá destinar até 3% do seu imposto a pagar ao Fundo do Idoso, basta clicar
em Pagamentos (6); em seguida clique para incluir (7):

6 – Após clicar em incluir, escolha a opção Doação Diretamente na Declaração (8):

7 – O sistema apontará o valor que você pode destina no ato da declaração no item VALOR
DISPONÍVEL PARA DOAÇÃO (9), escolha a opção IDOSO (10):

8 – Ao escolher a opção Idoso, aparecerá os campos para escolher o Fundo do Idoso, você pode
escolher de qualquer cidade do país. Para localizar o Fundo do Idoso de Salgueiro (onde o
projeto do Lar de São Vicente é cadastrado), escolha: em TIPO DE FUNDO (11), clique em
DOAÇÕES AOS FUNDOS MUNICIPAIS. Aparecerá UF (12), escolha PE-PERNAMBUCO, em
MUNICÍPIO (13), escolha a opção SALGUEIRO, os campos CNPJ e Nome serão preenchidos
automaticamente. Inclua o valor que deseja destinar no item VALOR A PAGAR (14) e clique em
salvar (15).

9 – Após preencher sua declaração do imposto de renda e revisar as informações, vá para opção
ENTREGAR (15).

10 – Ao entregar sua declaração será redirecionado a tele inicial. No ano de sua declaração,
escolha a opção IMPRIMIR DARFs; você será direcionado a página para impressão dos DARFs,
lembre-se de rolar a barra até o final da página para acesso aos DARFs. Primeiro aparecerá o
DARF DO SEU IMPOSTO DE RENDA e logo abaixo o DARF DO FUNDO DO IDOSO, só clicar em
imprimir (17).

Programa IRRF

1 – Após preencher o formulário do IR, clique em DOAÇÕES DIRETAMENTE DA DECLARAÇÃO
(1), clique na aba IDOSO (2), depois clique no botão NOVO (3).
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2 – Aparecerá os campos para escolher o Fundo do Idoso, você pode escolher de qualquer
cidade do país. Para localizar o Fundo do Idoso de Salgueiro (onde o projeto do Lar São
Vicente é cadastrado): em TIPO DE FUNDO (4), clique em MUNICIPAL. Aparecerá UF (5),
escolha PE-PERNAMBUCO, em MUNICÍPIO (6), escolha a opção SALGUEIRO –
26.184.900/0001-20.
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84,00

3 – O formulário da Receita já disponibiliza o valor que você poderá doar, no campo VALOR
DISPONÍVEL PARA DOAÇÃO (7). Preencha no campo VALOR (8) o valor que deseja destinar ao
Fundo do Idoso para apoiar projetos do Lar de São Vicente. Após preencher o valor no campo
(7), clique em OK (8).
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84,00
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84,00
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3 – Por fim, no item IMPRIMIR, selecione, também a opção DARF – DOAÇÕES DIRETAMENTE
NA DECLARAÇÃO – IDOSO (10), clique em SEU NOME NA GUIA (11), em seguida marque a
opção IMPRIMIR (12) e clique o OK (13) para gerar o documento. Imprima o DARF para pagar.
Para Doações Via Fundo o Programa da Receita Federal gerará dois DARF’s (que somados
totalizam o seu Imposto de Renda Devido). Para a doação ter validade é necessário optar por
pagamento em cota única e pagar as guias dentro do prazo.
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Após realizar o pagamento do DARF – DOAÇÕES
DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO – IDOSO, encaminhe o
recibo de pagamento e a guia para o e-mail
LSVSALGUEIRO@HOTMAIL.COM

formalizando seu desejo que o recurso seja direcionado a
Projeto do Lar de São Vicente.
O Lar levará a documentação ao CMDI para comprovação
da destinação.
Duvidas : 87 99141-4947 (WhatsApp)

DOAR 6% do IR
que será declarado
no ano seguinte.

COMO

?

Você terá de prevê o valor do seu Imposto de Renda anual
(fale com seu contador). Calcule 6% do seu IR.
Ressaltamos que a doação NÃO prejudica outras deduções
(dependentes, saúde, etc)

Deposite o valor no Fundo do Idoso

DADOS BANCÁRIOS PARA DOAÇÃO:
Fundo dos Direitos do Idoso/ CNPJ:
26.184.900/0001-20
Caixa Econômica Federal
Ag: 0776 | C/c: 546-0

Após realizar o depósito/TEV/TED, encaminhe o comprovante
para o e-mail
LSVSALGUEIRO@HOTMAIL.COM

formalizando seu desejo que o recurso seja direcionado ao
Projeto do Lar de São Vicente.

O Lar de São Vicente de Paulo enviará seu recibo após ter
sido emitido pelo Conselho Municipal do Idoso.
Duvidas: 87 99141-4947 (WhatsApp)

Guarde o recibo para informar na declaração do Imposto de
Renda do ano seguinte.
Conforme abaixo:
1 – No período da Declaração do Imposto de Renda (IR), durante o preenchimento de sua
declaração clique na guia DOAÇÕES EFETIVADAS (1), aparecerá formulário para
preenchimento dos dados. No campo CÓDIGO (2) escolha o código 44 – Doações em XX –
Fundo Controlado Pelo Conselho do Idoso. Aparecerá demais campos (3) para preenchimento
informe o CNPJ: 26.184.900/0001-20 e o nome do fundo FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DO IDOSO. Informe o VALOR PAGO(4) (que consta no recibo), e clique em OK (5), para
finalizer. O valor doado será devolvido juntamente com a sua restituição do IR.
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DUVIDAS:
WhatsApp: 87 99141-4947
E-mail:
LSVSALGUEIRO@HOTMAIL.COM

LAR SÃO VICENTE DE PAULO (LSVP)
WWW.LARSAOVICENTESALGUEIRO.COM
Rua João Alves de Carvalho, 30, Minervina Bezerra
Franklin de Lima, Salgueiro-PE, 56000-000
(87) 3871 - 4156

O Lar

DE SÃO
VICENTE DE
PAULO DE
SALGUEIRO-PE

O Lar de São Vicente de Paulo é uma ILPI, oferta
o serviço de acolhimento institucional para
idosos, está localizado na cidade de Salgueiro,
cidade polo do Sertão Central de Pernambuco.
É uma entidade sem fins lucrativos, que atua há
mais de 107 anos na região. Possui papel
relevante na rede de garantia de direito à
pessoa idosa, pois afiança o acolhimento a
idosos em situação de violência e violação de
direitos.
Atualmente é a única entidade que oferta o
serviço no Sertão Central, se tornando assim,
referência na prestação do serviço.
Quer fazer parte dessa história?
Neste documento apresentamos a DOAÇÃO
ARRETADA DE BOA, aquela que não mexe no
seu bolso!
A legislação brasileira assegura ao contribuinte
o direito de escolher onde aplicar parte do valor
do Imposto de Renda (IR).
Você pode doar de qualquer município,
só escolher a modalidade! É Fácil!

