
    D
  e seu Imposto!

Sem custo, seguro e simples! 

Na sua declaração de imposto de renda, 
doe ao COLÉGIO MÃO AMIGA! 

 
Faça o bem e ainda veja o seu dinheiro que iria para o governo 

sendo destinado a um projeto de real impacto. A educação
transforma. 

 
Faça parte dessa transformação!   

Dúvidas? 
Consulte mais informações 

sobre o passo-a- passo 
e sobre a legislação no 

nosso site ou entre 
em contato!

www.colegiomaoamiga.org.br

/ColegioMaoAmigaBrasil      @colegiomaoamiga_visF



Nessa forma de doação, através do pagamento de 
DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Fe-
derais) o contribuinte efetua a doação diretamente 
na declaração (FORMULÁRIO COMPLETO) e goza do 

benefício no próprio exercício doado.

POR QUE DOAR SEU IMPOSTO AO MÃÃAO AMIGA?

O Mão Amiga é uma escola filantrópica regular 
(CEBAS Educação), que oferece gratuitamente ou com 
bolsa uma educação de excelência e formação em  
valores humanos para crianças de baixa renda. Com a sua doação, 
mais de 550 crianças terão a oportunidade de romper o ciclo 
da pobreza, tendo suas vidas e sua comunidade transformadas 

através da educação.

Quem pode doar?
     Pessoa física: até 3% do imposto devido
Gozando do benefício no mesmo exercício 

da doação

Abril

30

Prazo:

30 de abril de 2017   

COMO DOAR?
Nessa forma de doação, através do pagamento  de 

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais) o contribuinte efetua a doação diretamente 
na declaração (FORMULÁRIO COMPLETO) e goza do 

benefício no próprio exercício doado.

Passo-a-Passo

• No programa de declaração, clique em RESUMO GERAL;

• Escolha a ficha “Doações diretamente ao Estatuto da Criança e 
  do Adolescente (ECA)”;

• Clique em “NOVO”;

• Selecione o tipo de fundo (Municipal, SP, Itapecerica da Serra)

• Por fim, informe o valor da doação, que consta nesta mesma tela, 
  no campo“Valor Disponível para Doação”, calculado automaticamente 
  pelo software;

• Após informar todos os dados acima, clique em “imprimir”;

• Selecione sua declaração em “DARF - Doações diretamente na
  declaração - ECA”;

• Imprima o DARF, que estará com o código 3351 e que deverá ser pago
   no máximo até o dia 30/04/2018.

• Em seguida, enviar por e-mail a DARF e o comprovante de pagamento                          
  para  MAOAMIGA@COLEGIOMAOAMIGA.ORG

ATENÇÃO: Na hora de imprimir, não confunda o DARF 
da doação com o DARF do imposto a pagar.

 


