
 Uma das formas democráticas que o cidadão 
comum possui de fiscalizar a aplicação do recurso 
público é decidir para onde vai uma parcela do que 
ele paga a título de Imposto de Renda. Optar por um 
projeto social que afeta a sua comunidade é decidir 
como prioridade uma aplicação local para essa sua 
contribuição. 

 A forma de realizar tal procedimento é 
relativamente fácil e não requer maiores conhecimentos 
técnicos. 

 Primeiramente, alguns esclarecimentos são 
necessários para realizar esse procedimento: 

 a) O cidadão precisa preencher a declaração de 
Imposto de Renda completa ao invés da simplificada.

 b) O valor a ser deduzido do imposto em 
doações não pode ultrapassar o montante de 6% para as 
pessoas físicas.

 c) As doações deverão ser feitas até o dia 31 de 
dezembro do respectivo ano.

 A partir do momento que o cidadão fizer o 
cálculo do seu Imposto de Renda devido, bem como dos 
abatimentos que reduzirão esse valor, basta obter o valor 
dos 6% e realizar o depósito nas contas dos projetos 
desejados.
 
 Neste ano, a Unesc possui dois projetos 
cadastrados que permitem o referido abatimento. São 
eles:

1) Projeto Museu de Zoologia
Banco do Brasil
Ag. 3422-3
Conta de Captação: 5507-7
Código Identificador 1 - CPF
Código Identificador 2 - 1
Código Identificador 3 - Deixar em branco

2) Projeto Noite de Luz
Banco do Brasil
Ag. 3422-3
Conta de Captação: 5503-4
Código Identificador 1 - CPF
Código Identificador 2 - 1
Código Identificador 3 - Deixar em branco

 Ambos os projetos são de conhecimento 
público, com o reconhecimento da população atendida 
por eles. A Noite de Luz é um evento aberto ao público, 
que realizamos anualmente, com vistas a resgatar o 
espírito natalino por meio de apresentações culturais. 
Já o Museu de Zoologia atende as crianças das escolas 
públicas e particulares de toda a região, com um acervo 
que preserva uma parte significativa de nossa fauna local 
e atua com um interessantíssimo projeto de educação 
ambiental.

 Para finalizar, ainda gostaríamos de destacar que 
após realizar o depósito do valor, você deverá guardar o 
comprovante e procurar o Departamento Financeiro da 
Unesc para que ele possa emitir o Recibo que validará o 
abatimento do seu Imposto de Renda. Se houver alguma 
dúvida, você poderá entrar em contato pelo telefone 
3431-2771 até o dia 22 de dezembro. 
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