
 

  



DECLARANTE SOLIDÁRIO: 

 

Quer Ajudar as crianças e adolescentes do Projeto Tamandaré? 

 
Transforme seu Imposto de Renda 
em um ato de solidariedade! 

 

Ao destinar seu imposto de renda, você terá a certeza que seu imposto está sendo aplicado 
em projetos que mudarão o futuro de centenas de crianças, jovens e idosos. 

É simples, rápido e o valor doado pode ser restituído ou abatido do imposto a pagar, ainda 
em 2022.  

Mas precisa ser feito utilizando a opção de tributação por DEDUÇÕES LEGAIS (antigo 
modelo completo). Na declaração por DESCONTO SIMPLIFICADO, não é possível fazer a 
doação. 

Com 6% do valor do seu IR, é possível fazer a diferença na vida de centena de crianças, 
jovens e idosos. 

Você pode contribuir para dois fundos: 

3% - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 

3% - Fundo do Idoso. 

 

VEJA COMO É FÁCIL SE TORNAR UM #DeclaranteSolidário - PASSO 1: 

ESCOLHENDO O FUNDO 

 

 

 

 

1 - Após preencher e conferir sua declaração 
no programa da Receita Federal e antes de 
remetê-la, clicar na aba “DOAÇÕES 
DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO”. 

2- Em seguida, escolha para qual Fundo 
você deseja doar (criança e adolescente 
e/ou idoso), e clica em “Novo” 

 



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ TAMBÉM PODERÁ DOAR AO FUNDO DO IDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERANDO DARF - PASSO 2: 

IMPOSTO DE RENDA À PAGAR: Você pagará três DARFs que, somados, darão o mesmo 

valor que você pagaria no seu IR sem efetuar a doação. 

Envie o comprovante do DARF de doação Diretamente na Declaração – ECA (Fundo 

Municipal de Tamandaré), para os canais de comunicação do Projeto Tamandaré. 

 

3 - Em tipo de Fundo, selecione Municipal: 

3.  Em UF selecione PE - Pernambuco e 
Município Tamandaré – 19.180.469/0001-88 

3.  O aplicativo calcula o valor disponível 
para doação. 

3   Repita-o na aba “Valor” (valor da doação), 
no item 3.c 

4 - Em seguida, clique em “OK”.  
 

Repita o processo acima na aba “Idoso”. 

5 - Em tipo de Fundo, selecione Municipal; 

5. Em UF selecione PE - Pernambuco e 
Município Arcoverde – 26.742.660/0001-31; 

5. O aplicativo calcula o valor disponível 
para doação; 

5.  Repita-o na aba “Valor” (valor da doação), 
no item 5.c. 

6 - Em seguida clique em OK. 

NOTA: Nós do Projeto Tamandaré, estamos indicando o Fundo do Idoso do Município de 
Arcoverde/PE, assim, estaremos também ajudando A Fundação Terra a manter seus 
projetos. 

 Envie o comprovante do DARF – Idoso, para os canais de Comunicação da Fundação Terra: 

WhatsApp: (87) 9.9927-4737 / E-mail: doacaosemdor@fundacaoterra.org.br 

 

mailto:doacaosemdor@fundacaoterra.org.br


/ 

 

 

 

 

 
*Imprimir os documentos e realizar o pagamento até a data de vencimento. 

10 - Pronto! Você acabou de transformar vidas! 

 

IMPOSTO DE RENDA À RESTITUIR: 

Se você tem Imposto de Renda a Restituir, você também pode ser um #DECLARANTE 

SOLIDÁRIO 

 
 Nessa opção o programa gera somente 2 (dois) DARFs. Um para a doação via Fundo da 
Criança e do Adolescente e o outro para o Fundo do Idoso.  
 
 Você deve PAGAR momentaneamente esses valores que serão acrescidos no valor a 
receber da restituição.  
 
Ex: se o valor da Restituição calculado pelo sistema for de R$ 1.500,00, você deverá pagar 
dois DARFs: 
 
DARF da Doação diretamente na Declaração – ECA – Fundo Municipal de Tamandaré.  No 
valor de R$ 200,00; e 

DARF da Doação diretamente na Declaração – Idoso – Fundo Municipal de Arcoverde. No 
valor de R$ 200,00. 

Após esses pagamentos o valor da RESTITUIÇÃO passará para R$ 1.900,00 

 

 

7 - Na opção DARF do IRPF, gere o primeiro 
DARF a ser pago para a Receita Federal. 

8. Emita e pague o DARF da doação 
diretamente na Declaração – ECA – Fundo 
Municipal de Tamandaré.  

9- Emita e pague o DARF da doação 
diretamente na Declaração – Idoso – Fundo 
Municipal de Arcoverde 

 


