
Organização sem fins 

lucrativos, que trabalha para o 

interesse público.

Atividades e iniciativas visam 

garantir a igualdade de direitos 

em um nível universal.

QUEM 

SOMOS



COMO

DOAR?



PESSOA JURÍDICA: Somente as que apuram pelo lucro real.

DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO

*Até 1% do imposto devido, independente de outras doações previstas em legislação.

As pessoas jurídicas poderão deduzir do imposto devido, a cada período de apuração, o total das doações efetuadas pelo FUNCRIANÇA 

desde que devidamente comprovadas. É vedada a dedução como despesa operacional.

CONSULTE SEU CONTADOR PARA CALCULAR A DESTINAÇÃO AO IPCT.

DEDUÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA



PESSOA FÍSICA: Somente no Modelo Completo.

*Até 6% do imposto devido;

Como a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é entregue em abril do ano subseqüente à doação, o contribuinte deve estimar 

o valor a doar.

- Devem manter em seu poder a comprovação da doação (DAD com autenticação mecânica, comprovante bancário ou recibo do 

FUNCRIANÇA).

- Utilização do formulário completo para a Declaração de Ajuste Anual do IRPF.

DEDUÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA



A contribuição de pessoas jurídicas ou físicas 

é feita através do Documento de Arrecadação 

de Doações (DAD).

OPERACIONALIZAÇÃO



ORIENTAÇÕES PARA O DAD – ELETRÔNICO

Esta ferramenta virtual serve para a identificação do “investidor social” e 

impressão do Documento de Arrecadação de Doações – DAD.

- Rede bancária;

- Agências Lotéricas;

- Via Internet acessando o seu Banco virtual.

PARA EFETUAR A 

DOAÇÃO



1

Acesse: funcriancapoa.procempa.com.br/dadweb/

2

Selecione a Executora beneficiada e todos os 

dados da mesma já aparecerão na tela, após 

clique em DOAR PARA ESTE PROJETO.



3

Informe CPF no caso de doação 

Pessoa Física ou CNPJ para Pessoa 

Jurídica (somente números). 

Após, informe o VALOR a doar e 

clique em CONSULTAR.



4

Caso não possua cadastro, você deverá preencher os campos 

solicitados e clicar em SALVAR.



5

Após cadastrar-se ou se já possuía 

cadastro, aparecerá preenchido o 

campo DOADOR, CPF / CNPJ e 

VALOR A DOAR. 

Conferido os dados clique em 

EMITIR DAD PARA PAGAMENTO.



6

O sistema gera a DAD com o nome da 

Entidade escolhida e valor da doação. 

Clique em IMPRIMIR.



MULTIPLICANDO POSSIBILIDADES

OBRIGADO!


