




Através deste recurso, crianças e jovens de áreas de
vulnerabilidade da cidade terão acesso a prática
esportiva como ferramenta de formação cidadã.

Você pode destinar até 3% do IR devido
para o Rugby Social no ato da sua
declaração de imposto de renda.



APOIE A FORMAÇÃO DE NOVOS 
TALENTOS DA MODALIDADE

O Projeto ‘Aprendendo e Jogando Rugby Social’ da
Associação Esportiva Rugby Clube foi inscrito e aprovado 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.



CONFIRA O PASSO A PASSO E 
VEJA COMO É SIMPLES!

QUEM PODE APOIAR?

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’.



PASSO 1

Na declaração de IR, lance todos os seus
rendimentos e deixe a doação para o final do
preenchimento, pois o cálculo da doação será feito
automaticamente pelo sistema da Receita Federal.



PASSO 2
Entre na ficha “Doações Diretamente na Declaração
ao ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente” que
fica 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
Município (São José dos Campos); Informar o valor da doação que
deve estar dentro do limite de dedução, calculado automaticamente
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,
pessoalmente nas agências bancárias, ou pelo meios eletrônicos
oferecidos pelo banco. O pagamento deve ser feito até o último
dia da entrega da declaração.



ÚLTIMA ETAPA PARA DIRECIONAR SEU 
I.R.  PARA ASSOCIAÇÃO RUGBY CLUBE

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 ao projeto Aprendendo e Jogando Rugby Social, é
necessário que após pagamento do DARF, encaminhe para o e-mail
doacoes@saojoserugby.com.br

• Cópia do DARF e comprovante de pagamento.

• Nome completo e RG do declarante.

• Enviaremos uma carta padrão para assinatura, formalizando o direcionamento do
recurso do Fundo para o projeto do Rugby.

PRONTO!

mailto:doacoes@saojoserugby.com.br


INFORMAÇÕES

rodrigo@agenciantz.com.br

wellington@agenciantz.com.br

Ou ligue para a Agência NTZ:

12 3341-5696/5697

www.saojoserugby.com.br
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