
 

 
 

 

Importante: Só poderá doar parte do imposto quem declara pelo modelo completo. 

É muito fácil fazer a sua destinação. Veja abaixo o passo a passo: 

 

PASSO 1. Baixe o programa da Receita Federal para o IR 2020 e coloque todos os dados referentes à sua 

identificação. 

 

PASSO 2. Vá na aba “Resumo da Declaração” > “Cálculo do Imposto” para saber quanto você tem a pagar  

ou restituir. Você pode fazer a sua declaração tanto se tiver imposto a restituir como imposto a pagar. 

 

PASSO 3. Clique em “Doações Diretamente na Declaração – ECA”, depois clique em “NOVO”. Dos três tipos 

de FUNDO, escolha o “Estadual”. No campo UF coloque São Paulo – SP. O CNPJ do CONDECA será carregado 

automaticamente. 

OBS: O CONDECA é o conselho que gere o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Estado de São Paulo. 

 

PASSO 4. No canto inferior direito já aparece o valor total disponível para a sua doação. No campo esquerdo 

“valor”, digite o valor que você deseja doar e clique em OK. 

 

PASSO 5. No ícone “imprimir”, providencie a impressão do Darf e efetue o pagamento do mesmo até o dia 

30/06/2020. 

 

6. Após efetuar o pagamento do Darf, preencha o modelo da carta abaixo com seus dados,  valor da doação 

e encaminhe junto com uma cópia do comprovante de pagamento do Darf para: condeca@seds.sp.gov.br 

com cópia para: projetos@goldeletra.org.br. 

No Assunto coloque: Notificação de Aporte ao CONDECA 

 

Caso não encaminhe a carta com a cópia do comprovante, o recurso não virá para nossa 

Fundação. Somente o email pode confirmar que você destinou a sua doação para o projeto de jovens da 

Fundação Gol de Letra. 

 

Modelo da Carta na página seguinte: 
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Ilustríssimo Senhor Fernando Henrique Cury 

Presidente do CONDECA -  Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Rua Antônio de Godoi, 122 – 7º andar – Santa Ifigênia 

 

Senhor Presidente 

 

 

Eu, ________________________, residente no endereço ____________________________ 

_____________________________CEP ____________________, portador(a) do CPF 

________________________ informo que analisei e avaliei o projeto Arte e Identidade, 

inscrito no CONDECA sob n° 675, apresentado pela Fundação Gol de Letra, e declaro, 

conforme artigo 11º da Deliberação 01/2014, que firmo a intenção e o compromisso quanto ao 

direcionamento do projeto supracitado, aprovado por este Egrégio Conselho, no valor de R$ 

___________________________________________________________________ (por extenso), 

que será deduzido do Imposto sobre a Renda, de acordo com a Legislação Vigente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

(Informar e-mail e telefone para contato) 

 

 

 

 

 


