DOE SUA NOTA FISCAL PAULISTA
O Residencial Casa do Sol cuida de idoso, com faixa etária igual ou acima de 60 anos.
Com o programa de doação automática do cupom fiscal é possível ajudar este Sol a
brilhar cada vez mais.
Para doar basta seguir esses passos:
Acesse seu cadastro no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Na aba “Entidades”, escolha “Doação de Cupons com CPF” (automática)

Em “Pesquisar Entidades”, selecione SERVIÇO SOCIAL e digite o nosso CNPJ
58.219.551.0001-20 04 ou Nome ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS - Escolha o período
de doação

Ou

ATENÇÃO: não esqueça de renovar sua DOAÇÃO AUTOMÁTICA nesta mesma aba, após
encerrar o período escolhido.
Consulte o seu saldo no campo “Extrato” e, caso nunca tenha realizado nenhum saque,
efetue o resgate direto em sua conta bancária para validar sua doação automática
(item obrigatório)

ATENÇÃO: basta ter apenas R$ 0,99 de saldo para efetuar o resgate e é necessário
realizar apenas um saque para efetivar sua doação automática.
No ato da compra coloque o seu CPF na nota e seus créditos, que serão
automaticamente doados para o Residencial Casa do Sol.
Pelo APP
Baixe, gratuitamente, em seu smartphone o Aplicativo Oficial NFP. Disponível nas lojas
de aplicativo para IOS e Android;
Faça o login com seu CPF e senha (a mesma
Para cada tipo cupom/nota, é uma escolha a ser feita.

senha

do

site

nfp)

Cupom Fiscal com QR CODE – Faça a leitura do QR CODE e escolha a entidade SERVIÇO
SOCIAL e escreva ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS. Caso não seja possível a leitura do
QR CODE, escolha a opção Doação Manual/01º opção - Chave de acesso. Digite os 44
números que estão próximos do Código de Barra em seu cupom. Escolha a
categoria SERVIÇO SOCIAL depois entidade ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS e doe!
-Cupom Fiscal sem QR CODE – para este modelo, escolha a opção Doação Manual/02º
opção – Digitação Cupom Fiscal. Preencha os dados do seu cupom (CNPJ do

estabelecimento, nº COO, data da compra, valor da compra). Escolha a categoria
SERVIÇO SOCIAL entidade ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS e doe!
- Nota Fiscal - para este modelo, escolha a opção Doação Manual/03º opção –
Digitação Nota Fiscal. Preencha os dados de sua nota. Escolha a categoria SERVIÇO
SOCIAL entidade ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS e doe!

ATENÇÃO: Para esta modalidade de doação, seu cupom/nota não pode conter o seu
CPF. Escolha sempre a opção correta de acordo com o seu modelo de cupom/nota,
caso contrário, sua doação não será efetivada.

