
Destine parte do seu imposto de renda 
para a Associação Amor pra Down!

Exemplo 1 – declaração com imposto a pagar e doação menor que o limite de dedução

Exemplo 2 – declaração com imposto a restituir e doação menor que o limite de dedução

Limite da dedução =R$ 7.000,00 x 3% = R$ 210,00

Limite da dedução =R$ 7.000,00 x 3% = R$ 210,00

Você pode fazer uma doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente!

As pessoas físicas podem deduzir na declaração de ajuste anual as doações feitas aos 
fundos dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente – CMDCA 
no limite de 3% do imposto devido, até 30 de abril. A Associação Amor pra Down faz parte 
do Conselho da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú e, portanto, está 
habilitada a receber estes recursos.

Veja como é fácil ajudar, fazendo com que os impostos sejam aplicados 
em nosso município:

 1. Podem fazer a doação pessoas físicas que fazem a declaração completa e tem 
imposto a restituir ou a pagar.
 2. Acesse o programa da receita federal. Clique em "resumo da declaração" > "doações 
diretamente na declaração" > "ECA" > "novo" > "tipo de fundo", e preencha: municipal, 
SC, Balneário Camboriú, CNPJ: 12.285.121/0001-06.
 3. O valor doado não pode ser superior a 3% do imposto devido. Quem tem imposto a 
restituir também pode doar!
 4. O programa da receita emitirá uma DARF que ao ser paga completa a doação.

Em caso de dúvidas, consulte seu contador ou entre em contato conosco! É importante que 
você informe para a Amor pra Down os valores doados. Mande uma cópia da DARF para nós! 
Sem isso, não conseguiremos acessar os recursos doados.

IMPORTANTE: VOCÊ PRECISA ENVIAR O COMPROVANTE PARA NÓS! 
ENVIE POR WHATSAPP (47) 9 8445-1773!

FAÇA O BEM:

COM DOAÇÃO DE R$ 210,00 SEM DOAÇÃO

Imposto apurado R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

(-) IR Retido na Fonte R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

(-) Dedução da doação ao fundo (*) R$ 210,00 R$ 0,00

Saldo de IR a pagar R$ 290,00 R$ 500,00

COM DOAÇÃO DE R$ 210,00 SEM DOAÇÃO

Imposto apurado R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

(-) IR Retido na Fonte R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

(-) Dedução da doação ao fundo (*) R$ 210,00 R$ 0,00

Saldo de IR a restituir R$ 1.210,00 R$ 1.000,00

Entre em contato conosco:

MATRIZ: 
Sexta Avenida, nº 440
Municípios - Balneário Camboriú
      (47) 3366-3155 |        9 8445-1773

contatobc@amorpradown.org 
www.amorpradown.org

FILIAL: 
R. Leonardo Teto, nº 190
Fazendinha - Itajaí
      (47) 3083 4155


