
SOBRE O PROJETO
SAIBA MAIS 

DADOS DA AABB  

• Construir ginásio de esportes ou quadra 
poliesportiva coberta, para prática esportiva de 

crianças em situação de vulnerabilidade social, 
educandos do Programa AABB Comunidade e 

pessoas da comunidade local. 

Você pode doar seu imposto de renda:
• Pessoa Física que declara pelo formulário completo – Até 
6% do imposto devido.
• Pessoa Jurídica tributada com base no lucro real – Até 1% 
do imposto devido.

Objetivos

Como identificar o valor a ser doado?
• Pessoa Física - Como referência você pode verificar na última declaração de 
imposto de renda (modelo completo), o valor do IMPOSTO DEVIDO e calcular até 6%.
• Pessoa Jurídica – verificar junto ao contador o valor do último IMPOSTO DEVIDO, 
em cada período de apuração (trimestral ou anual), e calcular até 1%.

IMPORTANTE: O valor de sua doação será restituído integralmente caso tenha 
imposto a receber ou pagar.

O doador deverá enviar para o email da AABB (parelhas@aabb.com.br) uma cópia do 
comprovante de depósito com os dados abaixo, para envio do recibo definitivo da doação, 
sendo este o único documento válido na declaração de renda. A AABB tem até 3 dias para 
emitir o recibo, enviando uma via para o Ministério e outra para o contribuinte.

- PESSOA FÍSICA: Nome, CPF, Endereço, CEP, e-mail e Telefone. 
- PESSOA JURÍDICA: Razão social, Nome fantasia, CNPJ, Endereço, CEP, Telefone, 

informar se é Empresa pública ou privada, se faz parte de algum grupo empresarial 
(Se sim Qual?), Nome do dirigente máximo da empresa, Telefone do dirigente, 
Endereço, CEP, e-mail do grupo, Nome da área responsável por patrocínio e doações 
(se houver), Telefone da área e e-mail.

Contato: 84 9965-1358/9949-9310 ou parelhas@aabb.com.br

Proponente: Associação Atlética Banco do Brasil
Título: AABB Esportes – AABB Parelhas (RN)
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
Valor Aprovado: R$ 354.388,55
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência n° 1106-1 
Conta Corrente n° 24855-X
- Campo 1: CPF ou CNPJ do depositante
- Campo 2: “1” se for CPF ou “2” CNPJ


