
Uma parte do seu Imposto de Renda 
signi�ca muito mais quando destinada

ao Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência ou ao Fundo Municipal 

do Idoso do Jaboatão dos Guararapes.

VOCÊ NÃO PAGA A MAIS NEM RECEBE A MENOS!
Saiba como doar/destinar recursos em sua Declaração deImposto de Renda

DECLARE SUA 
Solidariedade

IMPOSTO DE RENDA 2022



Os fundos municipais têm o objetivo de mobilizar 
recursos para investimentos nas políticas de garantia 
de direitos desenvolvidas no território municipal.

COMO POSSO DOAR COMO PESSOA FÍSICA?
Pessoas físicas podem destinar até 3% do Imposto de Renda devido ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA/JG) ou ao CNPJ: 08.888.997/0001-
70 e/ou ao Fundo Municipal do Idoso  (FMI/JG) -  CNPJ: 16.707.839/0001-02 

durante o período de entrega da declaração.
Caso tenha restituição a receber, imposto a pagar ou ainda se o imposto pago durante todo 
o ano corresponder ao valor exato devido, a pessoa física também poderá fazer a doação. A 
dedução dos valores destinados aos fundos municipais não prejudica outras deduções.

COMO POSSO DOAR COMO PESSOA JURÍDICA?
As empresas devem registrar o valor da contribuição como despesa, reduzindo a base de 
cálculo e consequentemente o valor que iria pagar de Imposto de Renda e de 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
O valor destinado é deduzido diretamente do Imposto de Renda devido, desde que seja 
considerado o seguinte:
• Pessoas jurídicas poderão destinar até 1% do IR devido ao mês, trimestre ou ano, calculado 

com base no lucro real;
• O valor destinado não pode ser deduzido como despesa operacional na apuração do lucro real;
• A dedução só pode ser aplicada sobre a estimativa mensal e sobre o imposto calculado com 

base no lucro real do trimestre ou do ano;
• Excessos podem ser deduzidos no próprio ano calendário em que foi efetuada a contribuição.
• Para efeito de comprovação à Receita Federal, a pessoa jurídica deve registrar em sua 

escrituração os valores doados, bem como manter à disposição da Receita Federal 
documentação que comprove a doação.

1º Passo

No programa de Declaração de Ajuste Anual, após o 
preenchimento de sua declaração, você deverá:

1. 1. Na aba – FIcha da Declaração clicar em 
Doações Diretamente na Declaração;

2. Nas abas, escolha o fundo para doação; 

3. Novo;

4. Selecionar o tipo de fundo: Municipal – UF: PE – Município: 
Jaboatão dos Guararapes;

5. Veri�car o valor disponível para doação e preencher o campo – 
Valor – com a quantia desejada. 

Obs: a doação pode ser feita a um ou a ambos os fundos respeitando o limite.

2. 2º Passo
Na aba – Ficha da declaração – 
cálculo do imposto, veri�que o 
valor que será destinado ao 
FMCA/JG  ou FMI/JG no 
campo Dedução de incentivo, 
bem como o valor do imposto a 
ser pago.

3º Passo
Entrar na aba – Imprimir/DARF 
– doações diretamente na 
declaração, gerar a guia com o 
valor correspondente e efetuar 
o pagamento até o último dia 
da declaração.

O PASSO A PASSO PARA DOAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIAC DD
CA

CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE


