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SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista (NFP) – www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Sorteios – www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio
Cadastro de entidades na CGA – www.cadastrodeentidades.sp.gov.br
Cupom é Vida – www.cupomevida.com.br

Chan – estímulo à cidadania e solidariedade

Integrante do Cupom é Vida separa notas fiscais, cujos créditos foram doados à Santa Casa
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riada pela Secretaria Estadual da 
Fazenda em outubro de 2007, como 
parte do Programa de Estímulo à 
Cidadania Fiscal, a Nota Fiscal 
Paulista (NFP) permite, desde 
2009, repasses para entidades 
beneficentes registradas e regulares 
no Estado de São Paulo. De lá para 
cá, os consumidores cadastrados na 
NFP doaram R$ 383,5 milhões.

Cadastrados na NFP beneficiam ONGs

lar na Secretaria de Estado vinculada à sua 
área de atuação: Saúde, Educação, Assis-
tência Social ou, caso trabalhe com prote-
ção aos animais, na Corregedoria-Geral da 
Administração (CGA). É necessário pos-
suir também Certificado de Regularidade 
Cadastral da Entidade – documento solici-
tado e expedido pelo site da CGA. (ver link 
em serviço)

O passo seguinte é se cadastrar no site 
da NFP (ver serviço). Depois, registrar as 
informações de cada cupom fiscal doado e 
sem CPF ou CNPJ no site da NFP. O prazo 
para essa tarefa termina no 20º dia do 
mês seguinte ao da aquisição da mercado-
ria ou do serviço.

Uma das novidades do programa é a 
simplificação do cadastro das notas, pre-
vista pela Fazenda para o segundo semestre 
de 2015. A medida virá por meio da adoção 
do Sistema Autenticador e Transmissor de 
Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CFe) e da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Chan ressal-
ta que essas novas tecnologias incluirão um 
código de barras em todo documento fiscal. 
Assim, bastará a ONG recebedora da doa-
ção ter um aparelho leitor para registrá-lo, 
eliminando a digitação.

Campeã de repasses – Sediada 
na Vila Buarque, região central da capi-
tal, a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo é a instituição 
beneficente que mais recebeu doações 
a partir das notas fiscais e sorteios da 
NFP: R$ 11,2 milhões. O segredo, reve-
la Ana Paula Dantas, analista de marke-
ting, foi a organização e a disposição da 
instituição para aproveitar ao máximo 
essa fonte de recursos.

Em abril de 2010, a Santa Casa incen-
tivou seus fornecedores (pessoas jurídi-
cas) a doarem seus créditos para a enti-
dade. Bem-sucedida, a experiência com as 
empresas se transformou em ação interna 
permanente – dedicada exclusivamente à 
coleta de cupons fiscais e à reversão deles 
em créditos. 

A ação recebeu o nome de Cupom é 
Vida, e hoje o programa interno da insti-
tuição emprega 30 aprendizes e cinco esta-
giários de 18 a 22 anos. Rapazes e moças  
participantes se dividem nas tarefas de 
separação dos cupons (10) e digitação de 
dados (20), e os cinco restantes se dedicam 
à coleta das notas fiscais nas urnas postas 
pela Santa Casa em mil pontos comerciais 
da Região Metropolitana de São Paulo.

Usuários cadastrados na NFP
Ano Pessoa física Pessoa jurídica Total

2007 273.471 2.106 275.577

2008 3.048.298 13.471 3.061.769

2009 6.789.117 35.839 6.824.956

2010 10.181.844 67.016 10.248.860

2011 12.561.781 127.299 12.689.080

2012 14.304.565 170.222 14.474.787

2013 15.476.378 185.547 15.661.925

2014 (*) 16.406.769 201.044 16.607.813

(*) até outubro  (Fonte: Fazenda)

Notas fiscais doadas a 
entidades e ONGs
Mês e ano Total

Dezembro 2009 2.175.509

Dezembro 2010 6.398.841

Dezembro 2011 10.527.191

Dezembro 2012 14.517.751

Dezembro 2013 19.877.202

Julho 2014 27.837.595

Total 685.836.528

(Fonte: Fazenda)

ONGs e entidades 
ativas na NFP
Ano Total

2009 3.056

2010 3.999

2011 3.870

2012 3.608

2013 3.865

2014 (*) 3.703

(*) até outubro (Fonte: Fazenda)

As que mais ganharam créditos e prêmios

Posição Entidade Cidade
Créditos
(em R$)

Prêmios(1)

(em R$)
Total

(em R$)

1ª Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo São Paulo 9.530.302,72 1.717.967,60 11.248.270,32

2ª Instituto de Reciclagem do Adolescente São Paulo 9.157.978,77 828.069,26 9.986.048,03

3ª Instituto Verdescola São Sebastião 8.496.480,95 1.032.840,00 9.529.320,95

4ª Ação Comunitária do Brasil São Paulo São Paulo 4.534.384,08 800.785,73 5.335.169,81

(¹) = Prêmios acumulados até o sorteio de nº 70 (setembro/2014) (Fonte: Fazenda)

O Cupom é Vida permite aos doador 
fazer sua contribuição pelo próprio site 
da iniciativa. Todo o dinheiro coletado 
é direcionado à construção do Hospital 
Infantil, unidade externa da Santa Casa 
que seguirá responsável pelos cuidados 
paliativos a crianças com doenças ter-
minais e seus familiares. Atualmente, 
esse serviço é oferecido nas dependên-
cias da instituição.

NFP? O que é? – A proposta pri-
mordial da Fazenda com a NFP é comba-
ter a sonegação fiscal em cerca de 960 mil 
estabelecimentos comerciais registrados 
em território paulista. Adota como estra-
tégia devolver até 30% do total do ICMS 
recolhido no valor de cada nota ou cupom 
de produto ou serviço adquirido nos 645 
municípios do Estado. 

O programa provoca diversos impac-
tos na sociedade, como beneficiar con-
corrência mais leal entre os comercian-
tes, incentivar o recolhimento do ICMS 
em todas as etapas e transações e per-
mitir ao cidadão, se quiser, contribuir 
com algum serviço assistencial de sua 
preferência sem, necessariamente, doar 
dinheiro em espécie.

Para participar da NPF, basta o clien-
te se cadastrar no site do programa e, 
depois, informar CPF, se for pessoa física; 
ou CNPJ, se pessoa jurídica. O crédito fica 
à disposição do cliente por cinco anos, 
podendo ser usado a qualquer momento. O 
total fica disponível para consulta no site, 
assim como os registros de todas as notas 
fiscais solicitadas.

Além da doação para ONGs cadastra-
das, também é possível transferir o dinhei-
ro, a partir de R$ 25, para conta corrente ou 
poupança; comprar bilhetes para os sorteios 
mensais da NFP (cada R$ 100 dá direito a 
um bilhete eletrônico) ou usar os créditos, 
no mês de outubro, para abater parte ou 
totalidade do IPVA do ano seguinte. 

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Sorteios e créditos doados 
por consumidores e 
empresas reforçam o caixa 
de 3,7 mil instituições 
benefi centes ativas e 
regulares no Estado com 
mais de R$ 380 milhões

C

Os créditos são para 3,7 mil 
entidades e as regras de participa-
ção das organizações não governa-
mentais (ONGs) e o modo de utiliza-
ção do dinheiro foram definidos pela 
Resolução nº 34/2009 da Fazenda. 
No início, só podiam participar do 
programa instituições sem fins lucra-
tivos com atividades voltadas à assis-
tência social. Nos anos seguintes, o 
benefício foi ampliado para outras 
ONGs ligadas às áreas da saúde, defe-
sa e proteção dos animais e educação 
especial. 

Renato Chan, coordenador da 
NFP, comenta que a ideia de auxi-
liar as entidades integra o programa 
desde a sua concepção. E a proposta 
original, de estimular a cidadania e 
a solidariedade dos consumidores, 
vem sendo ampliada. Hoje, basta o 
cliente pedir nota fiscal sem infor-
mar CPF ou CNPJ e depois entregar 
o cupom “em branco” para a entida-
de. “O processo é transparente em 
todas as etapas, desde a captação do 
recurso até o repasse para a entida-
de”, observa Chan. 

Novidades – Para rece-
ber doações da NFP, a institui-
ção beneficente paulista interessa-
da deve ter cadastro ativo e regu-


