


 A doação, pela Lei Rouanet, viabiliza 
a realização de nossos projetos.  
 

 Sua doação é 100% dedutível na 
declaração de Imposto de Renda, 
pois nosso projeto está aprovado no 
Artigo 18 da Lei Rouanet.  



 Pessoas físicas podem doar até 6% do 
imposto devido e; 
 

 Pessoas jurídicas até 4% do imposto 
devido. 



 Abra sua declaração de 2019 (Ano base 
2018), e entre na guia do Resumo da 
declaração - cálculo do imposto. 

 Veja o valor do imposto devido e 
calcule  6% sobre este valor, se você for 
pessoa física e 4% para pessoa jurídica. 

 O VALOR ENCONTRADO É A BASE DE SUA DOAÇÃO 
PARA ESTE ANO. 



 A doação poderá ser feita diretamente 
na conta do Midrash aberta pelo 
Ministério da Cultura, especificamente 
para este fim 



PRONAC Nº 191873 
NOME DO PROJETO: PLANO ANUAL DE 
ATIVIDADES MIDRASH 2020 
PROPONENTE: CENTRO DE ESTUDOS E 
CULTURA MIDRASH 
CNPJ: 11.152.344/0001-32 
  
BANCO DO BRASIL: 001 
AGÊNCIA: 0598-3 (Leblon) 
CAPTAÇÃO: 51.906-5 
 
O depósito tem que ser identificado com o nome 
da pessoa/CPF, ou nome da empresa/CNPJ. 
 



 Após o depósito envie um email para 
amigos@midrash.org.br com seu nome 
completo, CPF, endereço e telefone. 
Com estes dados iremos preencher o 
recibo de mecenato que será entregue 
a você no início do próximo ano.  



 No programa fornecido pela Secretaria 
da Receita Federal, o contribuinte 
deverá optar pelo formulário completo 
de declaração de ajuste anual do 
imposto de renda e informar, no campo 
"Pagamentos e Doações Efetuados", 
código 41 (Incentivo a Cultura), o valor e 
os dados que constam no recibo de 
mecenato fornecido pelo Midrash. 
 



Para efetuar sua doação é necessário 
fazê-la até dia 27 de dezembro do ano 
vigente (o qual você irá declarar 
rendimentos no início do ano seguinte). 
 



Se você ainda tiver alguma dúvida em 
como fazer a sua doação entre em 
contato com Lilian Maia  
pelo e-mail amigos@midrash.org.br ou  
pelo tel: +55 (21) 98493-2600 

Rua General Venâncio Flores 184 - 
Leblon  
CEP 22.441-090 - Rio de Janeiro - RJ 
T 55 (21) 2239-1800 | 2239-2222 
secretaria@midrash.org.br 
www.midrash.org.br  
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