
Por que mudou?
O programa da Nota Fiscal Paulista (NFP) 

foi alterado para beneficiar um maior 

número de entidades paulistas sem fins 

lucrativos, e possibilitar o destino correto 

dos créditos doados voluntariamente 

pelos consumidores, sem fraudes ou 

desvios.
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Principais mudanças

A doação do seu cupom é muito importante para nós, pois 
contribui para mudar o futuro de cerca de 1500 pessoas 
assistidas diretamente pelas obras sociais do CEAK.

2
Após a instalação, abra o aplicativo, 
insira seu o número do seu CPF e senha 

cadastrada no site da Secretaria da 

Fazenda;

3 Clique em "Doações ❤"

4 Clique em "mais" para digitação de 

dados ou leitura do QR Code;

5 Após digitar os dados do cupom fiscal, 
clique em "Selecione uma entidade" 

Procure por: Centro Espírita Allan Kardec, 
clique na estrela para deixar em seus 

favoritos e depois selecione

6

Clique em "DOAR"7

Viu como é fácil! Baixe o aplicativo 
agora mesmo e contribua com as 
obras assistenciais. O CEAK e seus 
departamentos agradecem! 
Acesse o vídeo para mais 
informações: 

Como doar seu 
cupom para o CEAK 
pelo app da NFP? 
Baixe o aplicativo da Nota Fiscal Paulista 

no seu celular, pela Google Play ou na 

App Store;

As urnas disponíveis nos estabelecimentos serão recolhidas. Assim, não 

será mais possível realizar as doações dos cupons através das urnas; 

As doações só poderão ser realizada pelo app da Nota Fiscal Paulista 

ou pelo site da Secretaria da Fazenda; 

O consumidor só poderá doar os cupons de suas próprias compras; 

40% do valor doado ficará com o consumidor e 60% com o CEAK; 

Agora, os doadores também participam dos sorteios e concorrem a prêmios de até 1 milhão 

de reais por mês; 

Até 20/jan/2018, os cupons fiscais emitidos até final de dezembro/2017 podem ser 

doados pelo novo modelo (app NFP), urnas ainda disponíveis nos estabelecimentos ou 

 ainda pelo cadastramento de cupons no site do programa; 

Já as doações dos cupons fiscais emitidos a partir de 1/jan/2018 só poderão ser realizadas 

pelo app da NFP ou pelo site da Secretaria da Fazenda. 



Nota Fiscal 
Paulista
Saiba quais foram as principais 

mudanças do programa de doação 

das notas fiscais e como continuar 
contribuindo com o CEAK!

Centro Espírita Allan Kardec 
Rua Irmã Serafina, 674 
Centro, Campinas/SP 

Dep. de Captação de Recursos 
(19)2514-8778 
caprecursos.ceak@ceak.org.br 
www.ceak.org.br

Conheça as obras sociais 
do CEAK beneficiadas com 
a doação da Nota Fiscal 
Paulista: 

ceak.org.br/cavi

ceak.org.br/cgm

ceak.org.br/ee

ceak.org.br/iphc

Casa de Apoio à Vida

Creche Gustavo 
Marcondes

Educandário 
Eurípedes

Instituto Popular 
Humberto de Campos

Núcleo Alvorada 
de Cristo 

ceak.org.br/ceak/alvorada-de-cristo/


