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Você pode destinar até 3% do IR devido 
para o Instituto Brantz Social no ato da sua 

declaração de imposto de renda.



APOIE A FORMAÇÃO DE JOVENS
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Os cursos de inglês e informática do Instituto Brantz estão aprova-
dos no 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. 

O recurso será utilizado para custear esses cursos, que são ofereci-
dos gratuitamente pelo Instituto a jovens de baixa renda da região 
Sul de São José dos Campos. O projeto viabiliza o atendimento de 
90 vagas no curso de inglês e 30 vagas no curso de informática.



CONFIRA O PASSO A PASSO 
E VEJA COMO É SIMPLES!

Pessoas que façam a declaração de imposto de renda no 
modelo completo, ou seja, que escolham a opção de declaração 
“Por Deduções Legais” e não “Por Desconto Simplificado”.

QUEM PODE APOIAR?



PASSO 1
Lance todos os seus rendimentos e deixe a doação para o �nal 
do preenchimento da declaração, pois o cálculo da doação 
será feito automaticamente pelo sistema da Receita Federal.



PASSO 2
Entre na �cha “Doações Diretamente na Declaração ao ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, que �ca no Resumo 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 Mu-
nicípio (São José dos Campos); Informar o valor da doação, que 
deve estar dentro do limite de dedução, calculado automatica-
mente pelo software (mostrado à direita, na mesma tela).



PASSO 4
O programa emitirá um DARF (Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais), que pode ser pago em dinheiro, pes-
soalmente 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 aos pojetos do 
Instituto Brantz, é necessário que após pagamento 
do DARF, encaminhe para o e-mail 
apoie@institutobrantz.org.br:

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

PRONTO!
Sua contribuição apoiará o INSTITUTO BRANTZ.

ÚLTIMA ETAPA PARA
DIRECIONAR SEU IR
AO INSTITUTO BRANTZ



INFORMAÇÕES
apoie@institutobrantz.org.br

Ou ligue para a Agência NTZ, que assessora gratuitamente o 
Instituto Brantz para assuntos referentes a Leis de Incentivo.

12 3341-5696 / 5697

www.institutobrantz.org.br
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