
VOCÊ



ENTENDA COMO:
O Instituto Brantz Social possui projetos aprovados no FUMCAD - Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/2012) o que 
possibilita a pessoas físicas destinarem até 6% do IR devido, para 
aportes realizados no ano scal.

QUEM PODE APOIAR?
Pessoas que façam a declaração de imposto de renda no modelo 
completo, ou seja, que escolham a opção de declaração “Por 
Deduções Legais” e não “Por Desconto Simplicado”.



Calcule o valor que você pode destinar

Sugestão: tome como base o valor do IR devido da sua última declaração e faça o cálculo 
correspondente a 6%. 

Abaixo, imagem ilustrativa sobre onde consultar este valor no seu comprovante de envio do 
Imposto de Renda :

PASSO 1:



PASSO 2: Acesse o site do CMDCA de SJC

www.cmdca.org.br/doacao
FAÇA A OPÇÃO POR BOLETO E CLIQUE EM ‘‘REALIZAR DOAÇÃO’’



ABRIRÁ UMA PÁGINA COM FORMULÁRIO ONDE VOCÊ PRECISARÁ INFORMAR:

 
- Seus dados
- Valor da sua doação (até 6% do seu IR devido)
- Vencimento do boleto: para conseguir nalizar, o sistema exige prazo acima de 30 dias, 
porém, para abatimento na próxima declaração de IR é necessário que o pagamento do 
boleto seja feito até o dia 27/12/2019. 
- Entidade beneciada: Instituto Brantz Social
- Projeto: Complementação Educacional Inglês e Informática

PRINT
FORMULÁRIAL

Ao nalizar será 
emitido o boleto



PASSO 3: ENVIE UM E-MAIL PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

Envie um e-mail para  com cópia para adriana.lucca@fundhas.org.br
contato@institutobrantz.org.br com os seguintes dados:

Ÿ Cópia do boleto
Ÿ Comprovante de pagamento
Ÿ Nome Completo
Ÿ CPF
Ÿ Nome da entidade e projeto para onde direcionou sua doação (Instituto 

Brantz / projeto: Complementação Educacional Inglês e Informática)

Após o envio dessas informações você receberá até o nal do mês de 
janeiro um recibo  que precisará ser anexado na declaração de imposto de 

renda, a m de comprovar a transação para a Receita Federal.



CURIOSIDADE: ONDE INCLUIR AS INFORMAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE IR

*Preencha com os dados enviados no recibo.



Instituto

rantz
social

INFORMAÇÕES

contato@institutobrantz.org.br

Ou ligue para a Agência NTZ, que assessora gratuitamente o Instituto Brantz 
para assuntos referentes a Leis de Incentivo.

12 3341-5696 / 5697

www.institutobrantz.org.br


