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Cartilha do Projeto Imposto de Renda Solidário 
Apoio à Campanha leão amigo da criança e do adolescente de Taubaté 

Uma parceria do Rotary Club Taubaté União, CMDCA de Taubaté e CMDPI de Taubaté 

 Esta cartilha ensina como fazer doações/destinações para os Fundos dos Conselhos de Políticas 
Públicas, da Criança e do Adolescente (ECA) e do IDOSO, por meio do programa de Imposto de 
Renda (IR) 2023; 

 A doação/destinação é feita diretamente por meio do Programa de Declaração do Imposto de Renda 
de 2023; 

 Cada contribuinte poderá doar/destinar até 6% do imposto devido; 
 O contribuinte não vai gastar nada a mais, o que você destinar para o ECA e ao IDOSO, será 

descontado do seu imposto a pagar ou 6% do seu imposto retido na fonte será devolvido; 
 Após concluir a declaração o contribuinte deve emitir um DARF, por meio do próprio programa do IR 

e pagar em qualquer banco, o restante do imposto a pagar poderá ser dividido conforme as 
necessidades do contribuinte e as regras do IR. 

No programa do IRPF 2023 funciona assim: 

1-Clicar no item “Doações Diretamente na Declaração”. 

Observação 1: este item só vai ser liberado pelo programa se o contribuinte optar “Por Deduções 
Legais”, se optar “Por Desconto Simplificado”, não será permitido fazer a doação/destinação. 

Observação 2: pessoa jurídica só poderá efetuar a doação/destinação se for empresa que trabalha 
com LUCRO PRESUMIDO. 

 

Tela 1 - Nessa tela você escolhe se a doação/destinação é para Criança e Adolescente ou Idoso. 
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2-Ao escolher CRIANÇA E ADOLESCENTE aparece essa tela. 

 

Tela 2 - O tipo de fundo é Municipal e digita também o valor da doação/destinação de acordo com o 
limite que já está definido do lado direito da tela, no item “Valor disponível para doação”. 

3-Ao escolher o tipo de fundo Municipal, aparece a lista de Municípios. 

 

Tela 3 - Selecione o Município de Taubaté e clica no botão OK. 
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4-Digite o valor da doação/destinação. 

 

Tela 3 – Se o valor exceder ao valor permitido para doação/destinação, será impressa esta mensagem. 

5-Ao escolher CONSELHO DO IDOSO aparece essa tela. 

 

Tela 5 - O tipo de fundo é Municipal e digita também o valor da doação/destinação de acordo com o 
limite que já está definido do lado direito da tela, no item “Valor disponível para doação”. Na tela 
seguinte aparecerá a lista de Municípios credenciados. 


