Direto do Leão
para o Passarinho
Sabia que parte do seu imposto de renda pode render
futuros brilhantes para as crianças atendidas pelo Ninho?

O Fundo para Infância e Adolescência (FIA)
tem como objetivo financiar projetos que, assim
como o Ninho, atuam na proteção, defesa e
garantia dos direitos da criança e do dolescente.
Os recursos são aplicados exclusivamente nesta
área e são monitorados pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA).
Os contribuintes podem fazer doações para o
FIA via Depósito Direto ou diretamente na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.
A Pessoa Física não pagará um valor maior de
imposto nem terá o valor de sua restituição
diminuído. Apenas permitirá que parte
do imposto devido, apurado na DAA, seja
destinado diretamente para o FIA.

COMO
DOAR
via Depósito Direto
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permitido destinar até 6% do imposto
devido, desde que a declaração seja
no modelo completo e a doação
realizada no decorrer do ano-calendário.
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permitido destinar até 1% do
imposto devido, desde que
sejam tributadas com base no
lucro real e a doação realizada
no decorrer do ano-calendário.

Realize o depósito ou a transferência do valor na
conta do Fundo da Criança e do Adolescente de
Lagoa Santa, MG, utilizando os dados abaixo:

DEPÓSITO

Banco do Brasil - Agência 2241-1 - Conta 38.326-0
CNPJ: 18.996.407/0001-86

Envie cópia do comprovante do depósito ou
transferência ao Ninho pelo e-mail abaixo:

COMPROVANTE

financeiro@projetoninho.org

O Ninho apresenta o comprovante para o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e este emite RECIBO que o Ninho repassará
ao doador via e-mail.

RECIBO

Se você doou como pessoa física, preencha a
declaração do Imposto de Renda pelo modelo
completo, insira o valor da destinação, o nome do
fundo e o respectivo CNPJ no "Código 40 Doações - Estatuto da Criança e do Adolescente",
do item "Relação de Pagamentos e Doações
Efetuados".

IMPOSTO
DE RENDA

?

DÚVIDAS?

Entre em contato pelo e-mail abaixo:
financeiro@projetoninho.org

COMO
DOAR
via Declaração de Imposto de Renda

1

NO PROGRAMA GERADOR DE DECLARAÇÃO
(PGD) DA RECEITA FEDERAL
Escolha a Declaração de Ajuste Modelo Completo.
Na aba Fichas da Declaração,
Clique em Doações diretamente na Declaração,
Selecione a ficha Crianças e Adolescentes,
Clique no botão Novo,
Escolha o Fundo Municipal, Lagoa Santa, MG,
Preencha o campo Valor até o limite do
valor gerado automaticamente pelo sistema
para doação (apenas 3% quando doado via
declaração de imposto de renda),
Imprima o DARF e realize o pagamento na
mesma data do pagamento do imposto devido,
caso contrário a Receita Federal não reconhecerá
a doação.

2

Para que possamos tomar conhecimento da doação
e solicitar o repasse junto ao Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente (CMDCA), envie-nos uma
cópia do comprovante de pagamento pelo e-mail:

financeiro@projetoninho.org
Apresentaremos o comprovante para o CMDCA e o Conselho
emitirá recibo que o Ninho repassará ao Doador via e-mail.

Dúvidas?
O Ninho esclarece!
financeiro@projetoninho.org

COMO
DOAR
via Sparkle e Pay Pal
Você pode fazer uma assinatura mensal,
de R$10,00 a R$1.000,00 via Hotmart - Sparkle

Você pode doar o valor que quiser,
diretamente para a conta do Ninho via Pay Pal.

Clique na imagem abaixo, escolha o plano mensal
que melhor cabe no seu bolso e envie.

Use um leitor de QR code ou clique na imagem,
digite o valor que você deseja ofertar e envie.

Não abriu? Copie e cole no seu navegador:
bit.ly/ninho-sparkle

Não abriu? Copie e cole no seu navegador:
bit.ly/ninho-paypal

Orgulhe-se da sua doação!
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