Veja como é simples destinar seu Imposto a Pagar para a Associação Maria Helen Drexel:
1. No programa da Receita Federal, acesse a aba “Resumo da Declaração”, selecione “Doações
Diretamente na Declaração – ECA” e clique em “Novo”:

2. Em Tipo de Fundo, clique na opção “Estadual” e, em UF, selecione “SP – São Paulo” e o CNPJ do

Condeca aparecerá automaticamente;

3. Verifique o “Valor Disponível para Doação” e copie o número para o campo “Valor”. Clique “OK”.

4. Após registrar a doação, vá à aba “Imprimir”, selecione “Doações Diretamente na Declaração –
ECA” e clique duas vezes no item que irá aparecer na tela. Imprima o Darf e efetue o pagamento do
mesmo antes do dia 30/04/2019. Esse é o prazo máximo para efetuar o pagamento.

5. Importante: após efetuar o pagamento do Darf, preencha o modelo da carta abaixo com seus
dados e o valor da doação e encaminhe junto com uma cópia do comprovante de pagamento do
Darf para: condeca@seds.sp.gov.br com cópia para : gestao@helendrexel.org.br
No assunto coloque: Notificação de Aporte ao CONDECA – Projeto NOVOS LAÇOS, Cert. 686

Se você não encaminhar a carta com a cópia do comprovante, o recurso não virá para a AMHD.

MODELO DE CARTA PARA CONDECA / HELEN DREXEL:

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA

Eu, ________________________________________, CPF ______________________, residente à
___________________, nº ______, CEP ____________, cidade _______________, telefone
__________________ venho à presença de V.Sa. informar que analisamos e avaliamos o projeto “NOVOS
LAÇOS”, apresentado pela Associação Maria Helen Drexel, e declarar que firmamos a intenção e o
compromisso quanto ao financiamento do projeto supra, aprovado por este Egrégio Conselho, no valor de
R$ ________________, que será deduzido do Imposto sobre a Renda, de acordo com a Legislação Vigente,
conforme comprovante em anexo.
São Paulo, _______ de ________________ de 2019.

Atenciosamente,

Nome Completo

