
CASA DA CRIANÇA BETINHO – LAR ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS  

Rua Vacanga, 300 – Vila Carrão – CEP 03433-025 – São Paulo – SP. 

Tel. / Fax (11) 2782-7366  

E-mail: casabetinho@uol.com.br – www.casadacriancabetinho.com.br 

Declarada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. 

CNPJ 62.827.860/0001-50 

 

 

PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA 
 

 

Quais os benefícios da minha doação? 

 

Além de contribuir com essa causa, cada R$ 100,00 (cem reais) em notas fiscais doadas geram 

um "bilhete eletrônico". Por meio desse bilhete, você concorre a prêmios em dinheiro que 

podem chegar a um milhão de reais. 

 

Como posso doar minha nota fiscal para Casa da Criança Betinho? 

 

O governo de São Paulo mudou a forma de doação. 

 

Todas as doações deverão ser feitas apenas pelo site da nota fiscal paulista ou pelo aplicativo 

oficial da Nota Fiscal Paulista, disponível para celulares (Android e IOS). 

 

A. DOAÇÃO DE CUPONS SEM CPF: 

 

A doação poderá ser feita assim que você receber a nota fiscal. Veja abaixo o passo a passo: 

 

PELO APLICATIVO 

 

o Passo 1: no aplicativo da nota fiscal paulista, informe seu CPF e sua senha; 

 

o Passo 2: digite as informações da nota fiscal ou utilize o QR Code (código 

impresso no final da Nota Fiscal) ; 

 

o Passo 3: escolha a entidade que receberá a doação: Casa da Criança Betinho (se 

preferir, procure pela palavra-chave Betinho e a salve como sua favorita . 

  

PELO SITE 

 

o Passo 1: no site da nota fiscal paulista informe seu CPF e sua senha; 

o Passo 2: clique em Entidade > Doação de Cupons sem CPF; 

 

o Passo 3: digite as informações da nota fiscal ou cupom fiscal; 

 

o Passo 4: escolha a entidade que receberá a doação: Casa da Criança Betinho (se 

preferir, procure pela palavra-chave Betinho, após inserir a área de atuação Saúde e o 

Município de São Paulo). Não deixe de salvar a Casa Betinho como sua favorita . 

 

Importante: Os documentos fiscais têm validade. Os documentos emitidos no mês anterior só 

podem ser cadastrados no Programa da Nota Fiscal Paulista até o dia 20 do mês subsequente 

à data de emissão, então a doação deve ser efetuada em tempo hábil. 
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Qualquer cupom fiscal é válido para a doação! 

 

B. DOAÇÃO DE CUPONS COM CPF: 

 

Adesão à doação automática de documento fiscal com CPF. 

 

PELO SITE 

 

• Passo 1: no site da nota fiscal paulista informe seu CPF e sua senha; 

 

• Passo 2: clique em Entidade > Doação de Cupons com CPF; 

 

• Passo 3: Escolha o período: Trimestral, Semestral ou Anual; 

 

• Passo 4: escolha a entidade que receberá a doação automática: Casa da Criança Betinho 

(se preferir, procure pela palavra-chave Betinho, após inserir a área de atuação Saúde e 

o Município de São Paulo); 

 

• Passo 5: Confirme a Doação Automática. 

 

Atenção 1: Os cupons doados ainda serão contabilizados para a geração de bilhetes para 

participação do consumidor (doador) no sorteio, e os créditos serão gerados para a entidade, 

bem como os cupons doados também serão considerados para a geração de bilhetes para que a 

Casa da Criança Betinho possa concorrer em sorteio específico. 

 

Atenção 2: Não se esqueça de renovar a adesão automática após o período solicitado.  

 
 

Você poderá compartilhar sua doação em seu perfil nas mídias sociais. Incentive sua 

família e amigos a doarem também! 

A CASA DA CRIANÇA BETINHO E NOSSAS CRIANÇAS CONTAM COM O SEU GESTO DE 

SOLIDARIEDADE. 

OBRIGADO!! 
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