
PASSO A PASSO PARA DOAR PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA ÀS 
ENTIDADES BENEFICIENTES DE NOVA PRATA 

ASCODEF - APAE - ABEN - COMDICA - ASSOCIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO 

Só será possível doar se a declaração for completa. Não tem como doar se ela for pelo modelo 
com desconto simplificado. 

Passo 1: A declaração deve ser “Por Deduções Legais“. 

 

Passo 2: Após a declaração completamente preenchida, com todos os dados inseridos, vá na 
barra lateral de opções e, em RESUMO DA DECLARAÇÃO, clique em DOAÇÃO 
DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO — ECA.  

 



Passo 3: Para cadastrar sua doação, selecione o Tipo de Fundo como MUNICIPAL. Depois 
escolha o Estado “RS- Rio Grande do Sul” e a cidade de “Nova Prata“.

 

 

 

Passo 4: Digite o VALOR que você deseja doar, destacando que o próprio programa calcula 
qual é o valor máximo possível para doação do imposto a pagar/pago (veja no lado direito da 
tela), que é limitada a 3%. Depois clique em OK para encerrar. Por isso é importante preencher 
toda a declaração antes, pois somente assim o programa conseguirá calcular quanto você pode 
doar, com base no quanto terá a pagar ou pago/retido na fonte. 

 

 



Passo 5: Na barra lateral, ainda no Resumo da Declaração, clique em CÁLCULO DO IMPOSTO 
e veja que o valor da doação já entrou no campo DEDUÇÃO DE INCENTIVO. Se você tiver valor 
de imposto a pagar a Doação será abatida. Se você tiver valor de imposto a restituir, sua doação 
será somada ao valor da restituição. 

 

 

Passo 6: A seguir, na barra lateral, entre na opção IMPRIMIR e clique em DARF — DOAÇÕES 
DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO — ECA para gerar a DARF da sua doação (destacando que, 
mesmo doando parte do IR retido na fonte, precisa-se pagar a DARF e receber o valor de volta 
na restituição). 

 



Passo 7: Emissão do DARF: O sistema irá gerar um DARF (como no exemplo abaixo) — sob o 
código 3351 —, que é uma guia para pagamento até 30/04 na rede bancária. Se você tiver 
imposto a pagar também terá outro DARF a gerar (do imposto restante) para gerar no menu 
Impressões.

 

Passo 8 (Facultativo): A doação vai para o conselho municipal que depois decide onde o 
dinheiro será empregado. Caso queira que sua doação seja encaminhada a uma entidade 
específica, deve preencher o formulário abaixo e entregar na Secretaria municipal de finanças. 
Esse procedimento não é obrigatório. 

                                                                                   Nova Prata, ...... de ....... de 2016 

 

Ilustríssimo Senhor 

Gilmar Cappellari 

 

Sec. Municipal de Finanças 

Município de Nova Prata - RS 

 

.............., portador da Cédula de Identidade nº................................. 

e do Cadastro das Pessoas Físicas nº ...............................residente e domiciliado  

........................................................ – Nova Prata – RS, vem através deste, informar que 

efetuou na data de ............................................, o depósito de R$..................................., na 

conta nº 04.077805.0.0, CNPJ nº 18.786.987/0001-87, no Banrisul, agência 0285, em favor do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme cópia do recibo em 

anexo. 

 

Informo também, que o beneficiário pelo depósito, seja a 

....................................................................., através do repasse do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente – COMDICA. 

 

Atenciosamente,  

 
 
 

 

 



Maiores informações: 

- Secretaria de Finanças de Nova Prata - (54) 3242-8283 

- Com seu contador 

 

APOIO: 

                

      

            

    


