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Após o preenchimento 

de todos os dados da 

sua declaração, siga 

os passos à frente: 

• Clique em “Resumo 

da Declaração”. 

• Clique em “Doações 

Diretamente na 

Declaração – ECA”. 

• Clique em “Novo”. 

 

• Para Doar para 

Santo André, escolha 

Fundo Municipal. 

• Estado - SP 

• Escolha o Município: 

Santo André. 



  

  

• Observe que o 

sistema calcula 

automaticamente o 

limite que é dedutível 

100% e o  valor 

disponível para sua 

doação: 3% do seu 

imposto de renda 

devido. 

 

• De posse desta 

informação, preencha 

o valor a ser doado ao 

Fundo e que será 

direcionado para a  

ADAVIDA. 

 

• Clique em “DARF - 

Doações Diretamente 

na Declaração – ECA”.  

• Clique no nome do 

contribuinte que fará 

a doação. 

• Clique em 

“Imprimir”. 

 

• Será impresso o 

DARF para pagamento 

até o dia 29/04 – 

válido tanto para 

quem tem imposto de 

renda a pagar como 

para quem terá 

restituição. Este DARF, 

com o código 3351, é 

exclusivo para o 

pagamento da 

doação. 



 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

� O benefício da doação só é permitido para os contribuintes que declaram o seu imposto de renda no 

MODELO COMPLETO. 

� Para os contribuintes que terão imposto a pagar, o valor doado será deduzido automaticamente, 

pelo Sistema da Fazenda,  do total do imposto de renda a pagar;  

� Para os contribuintes que terão restituição, o valor doado será somado à sua restituição – e quando 

receberem a restituição, o valor virá com correção através da Taxa Selic, que representa em média   

70% a mais que a correção da poupança!  

 

COMO INFORMAR OUTROS OS VALORES DOADOS EM 2015 

Caso tenha feito um adiantamento da doação a algum Fundo da Infância e Adolescência em 2015 (ou para Lei 

Rouanet ou Fundo do Idoso), relativo também ao ano base 2015, deverá informar esta doação realizada 

através da ficha “Doações Efetuadas”, conforme abaixo: 

IMPORTANTE 

• Para quem tem 

imposto de renda a 

pagar, o DARF para o 

pagamento do 

imposto integral ou da 

1ª parcela deverá ser 

gerado através de 

outra guia. 
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1   Material Desenvolvido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

• Clique em “Doações 

efetuadas”. 

• Clique em “Novo”. 

 

• Clique em “Código” e 

escolha o 40 – Doações 

em 2013 – Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente. 

• Informe o “Nome do 

Fundo”. 

• Informe o “CNPJ do 

Fundo”.Informe o valor 

doado em 2014. 


