Saiba como pessoas físicas e/ou jurídicas podem fazer doação financeira para a Fhemig, destinada ao
enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19.
A seguir, o passo-a-passo para emissão do Documento de Arrecadação Estadual - DAE, a ser emitido no
endereço eletrônico da Fhemig e, assim, efetivar a doação.

PASSO A PASSO
1. Acesse o endereço eletrônico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG:
http://www.fhemig.mg.gov.br/

2. Clique na aba "SISTEMAS" e selecione “EMISSÃO DE DAE”

3. Abrirá a página do Formulário de DAE. Para doação de pessoa física, insira o número do CPF; se a doação
for de pessoa jurídica, insira o CNPJ da empresa. Em seguida, clique em Buscar

4. No campo UNIDADE escolha qual unidade executora será responsável pela origem do recolhimento.
Por exemplo, se a doação for exclusiva para o Hospital Eduardo de Menezes, selecione HEM, se for para o
Hospital Júlia Kubitschek, selecione HJK, etc. Caso a doação seja para todas as unidades da Rede FHEMIG,
selecione ADC.

5. Após este procedimento, siga para o campo DADOS DO DAE. No campo ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
escolha a RECEITA CORRETA:
 Outras receitas - transferências pessoa física doações COVID-19 - Origem Fonte 45 (use esta receita
no caso de doações de pessoa física)
 Outras receitas - transferências privadas doações COVID-19 - Origem Fonte 45 (use esta receita no
caso de doações de pessoa jurídica)

6. Ainda no campo do DADOS DA DAE, preencha o MOTIVO e o VALOR em reais. Depois clique em
AVANÇAR.
Exemplos para preenchimento do campo MOTIVO: doação para aquisição de equipamentos e/ou insumos médicohospitalares, doação para aquisição de suprimentos de higiene e limpeza, aquisição de mobiliários, etc.
Feito isso, confira se as informações estão corretas, clique em CONFIRMAR DADOS.
Se houver necessidade de corrija algum campo preenchido, clicando em ALTERAR DADOS.

7. Clique em AVANÇAR. Surgirá a tela seguinte. Agora basta clicar em GERAR BOLETO

8. Aparecerá na tela o boleto que poderá ser impresso ou salvo em PDF, clicando no campo IMPRIMIR. Agora
basta efetuar o seu pagamento nas agências bancárias, utilizando o documento gerado.

