
Passo-a-passo 
para doação de 3% do IR

de Pessoas Físicas

aos Fundos para a Infância 
e Adolescência (FIA).



Para destinação do IR por pessoas físicas ao FIA é necessário fazer a declaração de ajuste anual

pelo modelo completo

Você pode doar tendo imposto a pagar ou a restituir. Se você tiver imposto a pagar, o valor

doado será abatido do montante a pagar. Se você tiver imposto a restituir, o valor será somado a

sua restituição (e corrigido pela taxa SELIC até a data de crédito da restituição)

Pode ser doado até 3% do IR devido referente ao ano-calendário de 2015. O valor é calculado

automaticamente pelo programa de declaração do IR

É simples contribuir para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente no país. Mas antes de fazer a destinação de parte de seu imposto de
renda, é importante atentar para os seguintes requisitos:

Conheça a seguir os passos para fazer sua doação!

E lembre-se!

Em 2016, o Banco do Brasil apoiará entidades reconhecidas por sua 

contribuição a crianças e adolescentes com câncer e deficiência física em 

todo o país. 

Escolha uma delas para direcionar sua doação!
(relação disponível em www.bb.com.br/fia).



2015



(Essa opção é necessária para deduzir do Imposto Devido suas doações ao FIA. 

Contudo, lembre-se de verificar se essa é a melhor opção para você!)

Obs.: Caso você já tenha feito alguma doação ao FIA (ou a 

outro fundo permitido) durante o ano-calendário de 2015, 

não esqueça de declará-la em “Doações Efetuadas”







Obs.: 
a) Selecione um fundo de acordo com a entidade parceira da mobilização 

do Banco do Brasil para a qual você deseja direcionar sua doação, 
conforme relação a seguir e disponível em www.bb.com.br/fia

b) Ao selecionar  o Tipo de Fundo “Estadual / Distrital” ou “Municipal”, 

escolha, dentre os fundos que serão listados, aquele para o qual você 

pretende efetuar sua doação

c) Você pode doar para mais de um fundo. Para tanto, é só ir incluindo 

novos dados de doação até completar o valor disponível



ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER

Região UF Município Entidade Site
Tipo 

Fundo
Fundo E-mail da entidade E-mail do Fundo

Nordeste BA Salvador
Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia
www.scmba.org.br Municipal 00.459.245/0001-81

soraiapalmeira@santacasaba.org

.br
fmdca.semps@salvador.ba.gov.br

Nordeste BA Salvador

GACC-BA - Grupo de 

Apoio à Criança com 

Câncer

http://www.gaccbahia.org.br/ Estadual 04.836.678/0001-60
gacc@gaccbahia.org.br 

/caprecursos@gaccbahia.org.br
ceca@sedesba.ba.gov.br

Nordeste CE Fortaleza Hospital Peter Pan http://app.org.br/ Estadual 14.761.583/0001-88 app@app.org.br -

Nordeste RN Natal Casa Durval Paiva http://www.casadurvalpaiva.org.br/ Estadual 17.983.096/0001-58
financeiro@casadurvalpaiva.org.

br
consec@rn.gov.br

Nordeste SE Aracaju

GACC-SE GRUPO DE 

APOIO A CRIANÇA COM 

CANCER DE SERGIPE

http://gacc-se.org.br/  Estadual 09.354.504/0001-84 diretoria@gacc-se.org.br cedcasergipe@gmail.com

Sudeste MG
Montes 

Claros

Fundação Sara 

Albuquerque Costa
http://www.fundacaosara.org.br/ Municipal 18.631.305/0001-67 cmdca@montesclaros.org.br fundacaosara@fundacaosara.org.br

Sudeste SP São Paulo GRAACC https://www.graacc.org.br/  Municipal 97.537.776/0001-87 andersonrosa@graacc.org.br cmdca@prefeitura.sp.gov.br 

Sul PR Curitiba
Hospital Pequeno 

Príncipe
http://pequenoprincipe.org.br/ Estadual 10.632.896/0001-85 novosprojetos@hpp.org.br paulopadilha@seds.pr.gov.br

Sul PR Curitiba

APACN - Assoc 

Paranaense de Apoio à 

criança com neoplasia

http://apacn.com.br/ Municipal 12.003.012/0001-59 eventos@apacn.org.br -

Sul PR Maringá
Rede Feminina de 

Combate ao Câncer
www.rfcc.com.br/ Municipal 14.726.811/0001-89 janaina@rfcc.com.br sasc_cmdca@maringa.pr.gov.br

Sul RS
Novo 

Hamburgo

Associação de 

Assistência em 

Oncopediatria - AMO 

Criança

http://www.amocrianca.com.br/ Municipal 18.911.844/0001-50 amo@amocrianca.com.br cmdcanovohamburgo@gmail.com 

Sul RS
Porto 

Alegre

Instituto do Câncer 

Infantil
www.ici-rs.org.br Municipal 17.834.416/0001-08 financeiro@ici-rs.org.br gerenciacmdca@smgl.prefpoa.com.br

ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

Região UF Município Entidade Site
Tipo 

Fundo
Fundo E-mail da entidade E-mail do Fundo

Sudeste SP São Paulo AACD http://www.aacd.org.br// Municipal 97.537.776/0001-87 cmdca@prefeitura.sp.gov.br tgodoi@aacd.org.br 

Sul RS
Porto 

Alegre

APABB - Núcleo Reginal 

Rio Grande do Sul
www.apabb.org.br/nucleos/es/rs Municipal 17.834.416/0001-08 apabb_rs@apabb.org.br gerenciacmdca@smgl.prefpoa.com.br







Obs.: 
a) Será gerado um DARF, em duas vias, para cada “Doação  

Diretamente na Declaração”

b) O DARF deve ser pago até 29/04/2016, conforme “Data 

de Vencimento” constante do documento

c) A doação será declarada automaticamente. Lembre-se de 

guardar o DARF e o comprovante de pagamento



Envie um e-mail*, com as cópias digitalizadas do DARF e do comprovante de pagamento anexas, 

para o endereço eletrônico referente a entidade beneficiada (constantes na coluna “e-Mails 

para Campanha BB” da relação em www.bb.com.br/fia;

No corpo do e-mail, informe os dados abaixo para que o Fundo possa realizar a correta 

destinação do recurso para a entidade escolhida:

• Esta doação se destina à Instituição: (entidade a ser contemplada)

• Valor: (em R$ com duas casas decimais após a virgula)

• Nome: (do contribuinte doador)

• CPF: (do contribuinte doador)

• Endereço: (completo do contribuinte doador)

• E-mail: (do contribuinte doador)

• Telefone: (do contribuinte doador)

Por fim, se você direcionou sua doação para umas das entidades parceiras da
campanha do Banco do Brasil, siga os seguintes passos para que ela possa acessar os
recursos junto ao fundo:

* Se você doar para mais de um fundo, elabore um e-mail para cada doação realizada;

Pronto! Você contribuiu para construção de um futuro saudável 
para crianças e adolescentes!!



Até  29 de abril, doe parte do seu imposto de 

renda ao Fundo da Infância e Adolescência e 

ajude a transformar o Brasil.


