
O QUE É?
Programa que contribui para a 
melhoria da qualidade de vida de 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social por meio do 
fortalecimento dos Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e Adolescente.

PARA SABER MAIS
e participar, visite a página do  
Programa Amigo de Valor.

O QUE FAZ? 

Facilita a o uso do incentivo fiscal 
previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente para direcionar recursos 
financeiros aos Fundos dos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Esses recursos financiam ações para o 
atendimento e acolhimento de meninos 
e meninas que tiveram seus direitos 
violados ou ameaçados.

QUEM PARTICIPA? 

• DIRECIONANDO RECURSOS: 
funcionários, clientes, fornecedores e 
empresas do Grupo Santander.

• FORMULANDO E IMPLEMENTANDO 
OS PROJETOS: Conselhos Municipais, 
Organizações da Sociedade Civil e 
Poder Público.

COMO FAZER A 
SUA PARTE

• PESSOAS FÍSICAS que declaram IR 
pelo formulário completo podem 
direcionar até 6% do IR devido para 
os projetos que participam do Amigo 
de Valor;

• PESSOAS JURÍDICAS tributadas pelo 
lucro real podem direcionar até 1% 
do IR devido;

• Se você ou sua empresa não se 
enquadram nos perfis acima, podem 
contribuir fazendo uma doação não 
dedutível.

COMO FUNCIONA?

1. SELEÇÃO
A cada 2 anos, convidamos municípios 
para participar da seleção, que é 
baseada nos seguintes critérios:
• Cidades onde o Santander 

 está presente;
• População até 1,5 milhão  

de habitantes;
• IDH até 0,749.

2. ACOMPANHAMENTO E 
CAPACITAÇÃO DOS PROJETOS

• Os recursos financeiros são 
direcionados e o andamento 
dos projetos é monitorado 
pela equipe técnica do 
Programa.

• Os Conselhos e as equipes dos 
projetos recebem capacitação.

• Caso haja algum problema no 
andamento do projeto, a renovação 
no segundo ano é cancelada.

QUAIS SÃO OS 
OBJETIVOS?

• FORTALECER as políticas públicas 
voltadas para a garantia de direitos 
das crianças e adolescentes;

• DEFENDER os direitos e melhorar 
a qualidade de vida de crianças e 
adolescentes;

• FACILITAR o protagonismo 
e o exercício da cidadania de 
funcionários, clientes e fornecedores 
do Santander.

SITUAÇÕES COMO:
• Trabalho Infantil;
• Abandono, negligência e 

maus-tratos;
• Abuso ou exploração sexual;
• Uso de álcool e drogas.

UM PRESENTE MELHOR PARA QUEM SERÁ O FUTURO DO PLANETA

VEJA UM EXEMPLO:
IMAGINE QUE O SEU 
IR DEVIDO SEJA DE 

R$ 1.000,00

E VOCÊ DESEJA 
CONTRIBUIR COM 

6%
VOCÊ 

ANTECIPA 

R$ 60,00
PELO PROGRAMA E, NA DECLARAÇÃO 

DO ANO SEGUINTE, PODE DEDUZIR ESSE 
MESMO VALOR DO SEU IR DEVIDO.

https://www.santander.com.br/sustentabilidade/sociedade/amigo-de-valor

