
No ato da declaração do Imposto
de Renda, você pode direcionar 
até 3% do IR devido para o



O Instituto 
Empreendedor do 
Futuro está aprovado 
pelo FUMCAD - 
Fundo Municipal da 
Criança e do 
Adolescente (Lei 
8.069/2012), o que 
possibilita a pessoas 
físicas destinarem até 
3% do IR Devido no 
ato da declaração do 
Imposto de Renda.

ENTENDA



Pessoas que façam a Declaração de Imposto de 
Renda no modelo completo, ou seja, que escolham a 
opção de declaração “Por Deduções Legais”.

 
APOIAR?



PASSO 1
Lance todos os seus rendi-
mentos e deixe a doação para o 
final do preenchimento da decla-
ração, pois o cálculo da doação 
será feito automaticamente pelo 
sistema da Receita Federal.



PASSO 2
Entre na ficha “Doações Diretamente na Declaração 
ao ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
que fica em Fichas da Declaração no programa, e 
clique no botão “Novo” localizado no rodapé da página.



PASSO 3
Selecionar o tipo Municipal e depois o Estado (São 
Paulo) e o Município (São José dos Campos); Infor-
mar o valor da doação, que deve estar dentro do limite 
de dedução, calculado automaticamente pelo software 
(mostrado à direita, na mesma tela).



PASSO 4
O programa emitirá um DARF (Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais), que pode ser pago em di-
nheiro, pessoalmente nas agências bancárias, ou pelos 
meios eletrônicos oferecidos pelo banco. O pagamento 
deve ser feito até o último dia da entrega da declaração.



Seguindo todos os passos anteriores, o recurso será 
direcionado ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente de São José dos Campos. Para que o 
Fundo destine sua doação ao IEF, é necessário que 
após pagamento do DARF, encaminhe para o e-mail 
warner.depre@gmail.com

- Cópia do DARF e comprovante de pagamento.
- Nome completo e RG do declarante.

A Instituição lhe encaminhará uma carta padrão 
para assinatura, formalizando o direcionamento do 
recurso do Fundo para o projeto escolhido.

Sua contribuição ajudará o INSTITUTO 
EMPREENDEDOR DO FUTURO!

PRONTO!

ÚLTIMA ETAPA PARA DIRECIONAR 
SEU IR AO INSTITUTO 
EMPREENDEDOR DO FUTURO



“A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo.”

Saiba Mais
www.iefuturo.org.br

12 3933 3056
contato@iefuturo.org

Rua João Bicudo, 358
Jd. Esplanada II
São José dos Campos - SP

iefoficial.sjc iefuturo


