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Somos a IAM – Instituição Assistencial Meimei, uma
Organização da Sociedade Civil – (OSC) sem fins
lucrativos, que há mais de 40 anos oferece suporte social
e educacional à crianças, adolescentes, famílias e
pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou
econômica, residentes em comunidades localizadas em
áreas de forte incidência de tráfico de drogas e de
violência urbana, nas cidades de São Bernardo do Campo
e Diadema, região metropolitana de São Paulo.

Atualmente atendemos 275 crianças e adolescentes, 193
famílias e em média 40 pessoas em situação de rua todos
os dias. 

Sobre a IAMSobre a IAM  

> Para saber mais acesse www.iam.org.br 

http://www.iam.org.br/
http://www.iam.org.br/


Doação automática de cupons com CPF, onde o doador faz um
cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista e se registra como um
doador automático. A partir daí todas as vezes que solicita o CPF
na Nota, os créditos são direcionados para a Instituição de forma
recorrente e potencializada.
Doação do cupom fiscal sem CFP que são depositados em urnas
em estabelecimentos comerciais parceiros - que ajudam
especialmente nos sorteios pontuais em dinheiro.

A IAM - Instituição Assistencial Meimei é uma organização mantida
exclusivamente por meio de doações e sua principal fonte de receita
são as doações de usados, vendidas no Bazar IAM após serem
recuperadas em nossas oficinas. 

A segunda maior fonte de recursos da Instituição são doações
advindas de repasses de créditos da Nota Fiscal Paulista.

Atualmente existem 2 formas de contribuição via Nota Fiscal Paulista
para as organizações, sendo elas: 

Dado o grau de relevância desta forma de arrecadação de recursos a
IAM criou a Campanha Nota Fiscal Paulista.  

ContextoContexto Objetivo GeralObjetivo Geral
Potencializar a arrecadação de recursos advindos da Nota
Fiscal Paulista, que são utilizados na manutenção dos
programas e projetos sociais da IAM. 

Objetivos específicosObjetivos específicos
Ampliar o número de doadores automáticos cadastrados para a IAM de
forma a a
Sensibilizar os doadores automáticos para a solicitação do CPF na nota
em todas as compras que realizarem. 

Potencializar a arrecadação de cupons sem CPF, validando pontos
comerciais parceiros. 
Ampliar o número de voluntários usuários cadastradores para
potencializar o cadastro de cupons sem CPF para a IAM. 

Aumentar a recorrência da doação de créditos via doadores automáticos:
1.

2.

Aumentar as chances de sorteio via cadastramento de cupons sem CPF:
1.

2.



O que é a Nota Fiscal Paulista?O que é a Nota Fiscal Paulista?    
É um programa social e de cidadania fiscal no Estado de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a
exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra e com isso evitar a sonegação de impostos nos estabelecimentos
comerciais. Além disso, visa fomentar o repasse de créditos em dinheiro às organizações sociais com impacto para a
comunidade.

Quais os benefícios para o consumidor?Quais os benefícios para o consumidor?    
Entre os principais benefícios para os consumidores, destacam-se:

1 - Participação em sorteios de até R$1 milhão
2 - Restituição de até 30% do imposto recolhido pelo estabelecimento comercial,
proporcional ao valor da nota fiscal 
3 - Possibilidade de ajudar financeiramente organizações sociais sem
necessidade de desembolsar dinheiro



Como funciona a doação de NFPComo funciona a doação de NFP
automática com CPF?automática com CPF?    

Para se tornar um doador automático da Nota Fiscal Paulista para a IAM, a pessoa precisa ser
cadastrada no 
Já cadastrada no Sistema da Nota Fiscal Paulista a pessoa pode escolher a IAM - Instituição
Assistencial Meimei para destinar os seus créditos por meio da opção: doação automática com
CFP.
Ao se cadastrar como doador automático da Nota Fiscal Paulista a pessoa passa a ser um
doador automático da IAM, porém fica classificado como Doador Restrito até que faça o o
primeiro resgate de créditos para sua conta bancária. 
Assim que realiza o primeiro resgate de créditos e o crédito cai em sua conta bancária este
doador passa a ser um Doador Pleno. 
Como doador pleno basta solicitar o CPF na nota em todas as compras que realizar e os créditos
serão destinados para a Instituição.  A IAM só passa a receber os créditos em dinheiro quando o
doador é considerado PLENO e pede o CPF na nota no estabelecimento comercial.
Como doador automático, a pessoa doa os valores de créditos que receberia mas de forma
POTENCIALIZADA - o valor do créditos aumenta para a IAM porque ela é uma organização
social. O doador porém continua participando dos sorteios mensais da NFP, concorrendo a
valores que variam entre R$10 mil e R$1 milhão. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

site da Nota Fiscal Paulista.

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/


60%

A pessoa que optar pela restituição para si mesma, pode
receber no máximo 7,5% sob o valor da sua nota ou 10 UFESPS
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), no caso o valor que
for menor. Já para quem optou em apoiar uma causa por meio
da doação automática para uma ONG, o valor de cada nota não
tem o limite dos 7,5%, só as 10 UFESPS . Por isso a doação
potencializada, mesmo quando o valor da compra é baixo! 

Além de ser um programa de responsabilidade fiscal, a Nota
fiscal Paulista também é um programa social, isso por que o
valor total destinado à restituição é dividido na proporção de 40%
para pessoas que solicitam o CPF na nota para si como pessoas
físicas e 60% para ONGs escolhidas por quem quer contribuir
para uma causa social como doador automático. 

Por exemplo, se a restituição de impostos total do
estabelecimento for de R$ 1.000,00, R$400,00 serão distribuídos
para as todas as pessoas físicas que solicitaram os créditos
para si e R$600,00 para ONGs por meio dos doadores
automáticos. 

Como funciona a restituiçãoComo funciona a restituição
potencializada?potencializada?  

Por exemplo, um simples café de R$ 5,00 vale: 

Em doação de créditos à IAM (dodor automático): até R$319,70*
Restituição máxima para você mesmo (não doador): R$0,37* 

R$0,37 R$250,70

(*) Com base no valor da UFESP em abr/22



De onde vem esse dinheiro?De onde vem esse dinheiro?  
Todo o cálculo de créditos da Nota Fiscal Paulista é feito sob o valor de ICMS pago
mensalmente pelo estabelecimento comercial e depende basicamente de 3 pontos: 

1)  O quanto o estabelecimento deverá pagar de ICMS para o estado. 

Se o estabelecimento não recolher ICMS naquele mês, não haverá crédito. Já se houver
recolhimento de ICMS, este valor será divido entre as notas solicitadas obedecendo a proporção
de 60% para Ongs e 40% para pessoas físicas. O recolhimento acontece quando você pede a
Nota Fiscal Paulista!

2) Quantas pessoas pediram a nota fiscal paulista naquele estabelecimento.

Distribuição dos créditos funciona como um bolo. Quanto mais pessoas solicitarem o CPF na
nota naquele estabelecimento, menor será o valor de cada nota. Por exemplo, se 50 clientes
pedirem o CPF na nota, parte do valor arrecadado com o pagamento de ICMS será dividido em
50 partes iguais. 

3) Qual o segmento econômico do estabelecimento

Valor alto de nota não garante necessariamente um maior valor de restituição para você. Mas o
tipo de comercio, sim! Os comércios que sonegam mais, valem mais em restituição para quem
faz parte do Programa Nota Fiscal Paulista.

CPF na Nota?

SIM!



Como funciona a doação de NFP sem CPF?Como funciona a doação de NFP sem CPF?    
A IAM mantém parcerias com estabelecimentos comerciais onde deixa uma urna disponível para que os
clientes depositem seus cupons sem CPF. 
Estes cupons são coletados pela equipe de logística da IAM e repassados ao nosso grupo de voluntários
Usuários Cadastradores, que fazem a digitação das informações dos cupons no site da Nota Fiscal
Paulista, fazendo com que os créditos gerados por aqueles cupons sejam destinado para a IAM.
A restituição dos créditos dos cupons não é potencializada como a dos doadores automáticos. Apesar
disso, são os cupons que geram mais chances de sorteios com valores bastante altos. 
Você pode alavancar estabelecimentos para serem parceiros da IAM nessa campanha. Converse com o
proprietário ou responsável e coloque-o em contato com nossa equipe ;)

1.

2.

3.

4.



Mitos e verdades sobre doar a NFP?Mitos e verdades sobre doar a NFP?  
SE EU DOAR NÃO VOU RECEBER A RESTITUIÇÃO.

VERDADE

MITO

Ao realizar o cadastro automático de doação da Nota Fiscal Paulista, você abre mão dos seus créditos para a IAM. Mas
nos últimos anos, a política de restituição mudou. Os créditos são bem baixos para pessoas físicas mas tem um valor
diferente para as organizações sociais. O incentivo para as pessoas física agora são os sorteios.

SE EU FIZER O CADASTRO AUTOMÁTICO DE DOAÇÃO PARA A IAM, NÃO POSSO MAIS ME DESCADASTRAR.

Seu cadastro como doador automático pode ser ativado ou desativado a qualquer momento. A escolha é sua. 

MITO

QUEM DOA NÃO PARTICIPA DOS SORTEIOS.

Mesmo como doador automático para a IAM, ao pedir o CPF na nota, a cada R$ 100,00 em compras você gera um
cupom eletrônico para você e outro para a IAM concorrer aos sorteios mensais.

MITO

ESSES SORTEIOS NÃO EXISTEM. NUNCA VI NINGUÉM GANHAR.

Os sorteios de Pessoa Física (PF) e Instituições são separados. Mensalmente são sorteados prêmios que vão de
R$ 10,00 a R$ 1.000.000,00 para PF e de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00 para organizações. A IAM já foi sorteada e
vários doadores automáticos que conhecemos também foram ;) 



Mitos e verdades sobre doar a NFP?Mitos e verdades sobre doar a NFP?  
SÓ VALE A PENA PEDIR CPF NA NOTA QUANDO O VALOR DA COMPRA É ALTO.

Com o novo sistema, o valor da compra pouco influencia o valor da restituição - o que conta é o tipo de estabelecimento.
Por isso, vale solicitar sempre o CPF na nota, mesmo em pequenos estabelecimentos e com notas de valores baixos.
Como doação, estas notinhas valem muito.

MITO

QUEM TEM CADASTRO NA NOTA FISCAL PAULISTA TEM MAIS CHANCE DE SER PEGO PELO LEÃO.

O simples fato de não ser cadastrado no programa da NFP não protege ninguém da malha fina do Imposto de Renda,
pois compras feitas com cartão de crédito ou débito por exemplo, podem ser rastreadas. O foco do programa é a
sonegação dos comércios e não das pessoas físicas.

MITO

AO INFORMAR MEU CPF POSSO SER VÍTIMA DE FRAUDES.

O CPF assim como qualquer outro dado pessoal deve ser protegido, porém, na maioria dos estabelecimentos o cliente
não precisa dizê-lo em voz alta - basta digitá-lo.

A DOAÇÃO POR MEIO DE CADASTRO AUTOMÁTICO VALE MUITO MAIS DO QUE A NOTINHA DOADA NAS URNAS SEM CPF. 

VERDADE Pela doação do cupom nas urnas, a Instituição recebe no máximo 7,5% do valor do imposto da nota. Já com a doação
via cadastro automático, cada nota pode valer até R$ 319,70* em créditos doados para a Instituição. Em média, 1
doação automática gera o valor equivalente a 200 cupons doados por meio das urnas. (*) Com base no valor da UFESP
- Unidade Fiscal do Estado de São Paulo em abr/22.

MITO



Porque doar sua NFP?Porque doar sua NFP?  
Para começar, não pedir a Nota Fiscal Paulista significa abrir mão de valores em
dinheiro para você ou para uma causa que você acredita, pois a sua NFP pode ser
um importante doação. 

A IAM é uma das entidades aptas a receber doações de créditos da NFP via
cadastro automático ou cupons sem CPF. 

Para doar seus créditos para a IAM, você precisa se cadastrar como doador
automático, o que é muito simples. 

Solicitando a NFP para si como pessoa física, os créditos são mínimos, porém ao
solicitar a NFP como doador automático estes valores são potencializados e viram
importantes doações para a IAM e para a causa da transformação social por meio
da educação.

Outro motivo para doar seus créditos da NFP como doador automático é que você
continua participando dos sorteios. 

Doando para a IAM a pessoa está investindo parte do seu imposto em uma causa
que está trabalhando para melhorar a vida e a história de centenas de crianças e
famílias. 



ACESSE O SITE DA NOTA FISCAL PAULISTA
                                                e insira seu login e senha para a acessar seu
cadastro.  

CADASTRO AUTOMÁTICO 
Selecione a opção Entidades e depois Doação de Cupons com CPF
(automático).

SELECIONE A IAM 
Escolha a opção Cadastrar Entidades, por CNPJ e digite o CNPJ da IAM:
51.127.835/0001-48. Clique em pesquisar, selecione a IAM - Instituição
Assistencial Meimei e clique em voltar. 

CONFIRME E PRONTO!
Você já é um doador automático para a IAM, agora você só precisa
solicitar o seu CPF na nota em todas as compras que fizer. 

Passo a passo para seuPasso a passo para seu
cadastro automáticocadastro automático

www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Quer saber mais?
Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=u1YwzGFdBow
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/


Acesse o site da Nota Fiscal Paulista: 
Clique em "Esqueci minha senha"
Digite o CPF/CNPJ do consumidor
Clique em "ok"
Utilize as funções disponíveis. Sugerimos que utilize as funcionalidades na ordem:

1.
2.
3.
4.
5.

        a)Envio de frase para lembrar a senha (por e-mail).
        b)Envio de endereço de página para cadastramento de nova senha (por e-mail)
        c)E por último a opção "Recadastrar", que sugerimos ser utilizada em último caso, por exemplo, se o
consumidor esqueceu a senha e mudou o e-mail. Pois requer envio de correspondência ou comparecimento
ao Procon, Poupatempo ou Secretaria da Fazenda para desbloquear a senha, conforme guia de desbloqueio
de senha.

Alternativamente, o consumidor que tiver certificado digital (e-CPF ou e-CNPJ) pode acessar utilizando o
certificado digital. A opção de acessar o sistema com certificado digital apenas está disponível através do
site do Programa, uma vez que há a necessidade de leitura do Certificado Digital pelo computador. 

Para mais procedimentos, acesse:

Esqueci a senha da NFP!Esqueci a senha da NFP!
E agora?E agora?

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Guia-Esqueci-minha-senha.aspx 

www.nfp.fazenda.sp.gov.br

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Guia-Desbloqueio-de-Senha.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Guia-Esqueci-minha-senha.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Guia-Esqueci-minha-senha.aspx
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/


Doadores plenos são aquele que
estão cadastrados no Sistema da

Nota Fiscal Paulista como doadores
automáticos para a IAM e em algum
momento já efetuaram um primeiro
resgate de créditos para sua conta

bancária. 
 
 
 

DOADORES PLENOS
Doadores restritos são aquele que
estão cadastrados no Sistema da

Nota Fiscal Paulista como doadores
automáticos porém nunca

efetuaram um primeiro resgate de
créditos para sua conta bancária. A
IAM só passa a receber os créditos

a partir do seu primeiro resgate!
 
 
 

Quer mais? 
Clique aqui!

 DOADORES RESTRITOS 

Quando a IAM passa a receber? SóQuando a IAM passa a receber? Só
quando você fizer seu primeiro resgate!quando você fizer seu primeiro resgate!

https://www.youtube.com/watch?v=r0RWD3EBw94&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=r0RWD3EBw94&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=r0RWD3EBw94&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=r0RWD3EBw94&t=35s


Entre na opção “Consumidor” e informe seu CPF e senha de
acesso. 
Após efetuar o login, a tela inicial irá te mostrar o saldo
disponível para saque. 
Clique em “Sacar” e informe a conta para transferência. 
Vale lembrar que para sacar, é necessário que o valor seja
superior R$ 0,99 e que a conta corrente esteja em seu nome. 
Por fim, confirme a transferência.
O valor cai na conta do usuário no prazod e 30 dias úteis. 

Para realizar o resgate dos créditos da Nota Fiscal Paulista, o
usuário deve acessar a página da                                         ou baixar
o aplicativo Nota Fiscal Paulista (disponível para Android e iOS). 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Como efetuar o primeiro resgate?Como efetuar o primeiro resgate?  

www.nfp.fazenda.sp.gov.br

https://play.google.com/store/apps/details?gl=US&hl=pt_BR&id=br.gov.sp.fazenda.nfp.app
https://apps.apple.com/br/app/nota-fiscal-paulista/id1190556528
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/


CPF
Data de Nascimento  conforme consta na Receita Federal 
Nome Completo da Mãe conforme consta na Receita Federal (sem acentos)
Nome (se não for encontrado cadastro na Receita Federal)
Dados de endereço (conforme consta na Receita Federal)
Telefone Residencial
E-mail (para receber mensagens da Secretaria da Fazenda e para cadastrar nova senha em caso de esquecimento)
Frase de segurança (Esta frase irá aparecer nos e-mails enviados pelo programa da Nota Fiscal Paulista para garantir
sua autenticidade.)
Senha (para que possa acessar o sistema no futuro.)

O cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista é feito EXCLUSIVAMENTE pela internet no 
Se você não possui acesso a computadores com internet, dirija-se ao posto do Acessa São Paulo mais próximo, que
oferece acesso gratuito à internet.

Para efetuar o cadastro pela internet não é necessário apresentar nenhum documento, porém, o consumidor precisa
informar no sistema, no mínimo, os seguintes dados:

Em alguns casos podem ser solicitadas informações complementares como, por exemplo, o RENAVAM do veículo
cadastrado no CPF do consumidor. O RENAVAM pode ser de um veículo atual ou que um dia tenha sido de sua
propriedade. Para saber o passo a passo, baixe aqui o passo que preparamos em 

Não sou cadastrado naNão sou cadastrado na
NFP. Como faço?NFP. Como faço?

site da Nota Fiscal Paulista.

https://www.iam.org.br

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/
https://www.iam.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Procedimento-para-o-Cadastro-da-Nota-Fiscal-Paulista.pdf


Agora que você jáAgora que você já
é doadoré doador
automático para aautomático para a
IAM, não esqueçaIAM, não esqueça
de dizer Simmmm!de dizer Simmmm!
Agora você só precisa pedir o CPF na nota em todas as
compras que fizer. Não importa o tipo de estabelecimento
nem o valor da compra. E se alguem perguntar "CPF na
Nota?", diga "Simmmm! Porque a IAM só receberá os
créditos dessa forma. Do contrário, mesmo que você seja
um doador automático, ela não receberá a doação dos
valores.



Quer ajudar aQuer ajudar a
IAM a divulgar aIAM a divulgar a
campanha NFP?campanha NFP?

Comunicação
whatsapp/ redes
sociais 

Panfleto A5
impresso 

Bazar.IAM.Meimei @usados.do.bem
@instaiammeimeiinstituição.iam.meimei

www.iam.org.br

(11) 97662-1514

(11) 4176.8600

Vídeos 

Ações
customizadas
em empresas

Urnas para coleta
de nota sem cpf
(urna de chão e de
balcão)

Caixa grande para
coleta nota sem
cpf

Dispplay de chão
(nota sem spf)

Banner 60x90
impresso

Cartaz a3
impresso

Entre em
contato
conosco
para ver
nossas
soluções! 

Clique aqui para acessar
os materiais digitais

Contate-nos para receber
materiais impressos

Nossos contatos:

1.Como se cadastrar no programa

2.Como me tornar um doador automático

3.Como fazer meu primeiro resgate

https://www.facebook.com/Bazar.IAM.Meimei
https://www.instagram.com/iam_usados_do_bem/
https://www.instagram.com/instaiammeimei/
https://www.facebook.com/Instituicao.IAM.Meimei
https://www.iam.org.br/
https://contate.me/iamNFP
https://drive.google.com/drive/folders/1-dx60LRCYHHWrn5156vgXyLU4ZVVkkT0?usp=sharing
https://youtu.be/r0RWD3EBw94


Para dúvidas, pedido de materiais, apoio na realizaçãoPara dúvidas, pedido de materiais, apoio na realização
de cadastro ou doações via Nota Fiscal Paulista:de cadastro ou doações via Nota Fiscal Paulista:

contato@iam.org.br
(11) 4176.8600
(11) 97662-1514

Nossos contatos!Nossos contatos!

mailto:contato@iam.org.br
mailto:contato@iam.org.br
https://contate.me/iamNFP

