
Campanha incentiva doação da Nota Fiscal Paulista  
 
A Apabex, entidade especializada no atendimento da Pessoa com Deficiência Adulta e 
Idosa, promove a campanha “Transforme suas compras em Solidariedade” – Programa 
de Nota Fiscal Paulista, com a proposta de incentivar os cidadãos a doarem os cupons 
fiscais de suas compras pelo Site da Receita Federal.  
 
Para participar é muito fácil. Direcione o cupom fiscal no momento da sua compra. É só 
incluir a APABEX como entidade beneficiada no site da Receita e informar o seu CPF na 
hora de pagar as suas compras. A sua doação será automática! 
 
Sorteios: 
O governo direciona até 30% de ICMS das notas fiscais doadas para a entidade 
escolhida pelo comprador. O doador ainda participa dos sorteios mensais da Secretaria 
da Fazenda, com um prêmio de 1 milhão de reais, e, vários de mil a 5 mil reais.  

 
Veja abaixo o passo a passo de como ajudar:  
1) Acesse o site: www.portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/nfp 
2) Clique no sistema NOTA FISCAL PAULISTA 
 

 
Passo 3 – login (CPF) e senha 

 
 
Passo 4 - Clique na aba ENTIDADES > DOAÇÃO DE CUPONS COM CPF (automática) 
 

 
 
 
 

http://www.portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/nfp
http://www.portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/nfp


Passo 5 -  Coloque o CNPJ da APABEX: 55.068.811/0001-16 
 

  
 
Passo 6 -  Selecione a primeira opção: Associação de Pais Banespianos de Excepcionais 
 
 

 
 
Passo 7 - Clique no botão DOAÇÃO AUTOMÁTICA – Período Anual 
 
 

 
PRONTO!  
A PARTIR DE AGORA VOCÊ JÁ ESTÁ AJUDANDO A APABEX! 

• Basta informar o seu CPF no momento das suas compras. 



 
Colaborando com essa campanha a sua doação ajudara a Apabex a 
manter os seus programas assistenciais!!! 
 

Participe! 
Mais informações: http://apabex.org.br/nota-fiscal-paulista/ 
Tel.: (11)  5081 9000 
 
 

Sobre a Apabex 
 
A Apabex – Associação de Pais Banespianos de Excepcionais é uma 
associação sem fins lucrativos, criada em 1985 por funcionários do Banespa, 
com apoio do Serviço Social do banco, para promover atendimento 
especializado a pessoas com deficiência. 

Hoje, a Apabex mantém uma equipe multidisciplinar especializada no 
atendimento da Pessoa com Deficiência Adulta e Idosa. Formada por 
psicólogo, fonoaudióloga, geriatra, terapia ocupacional, fisioterapeuta, 
pedagoga, serviço social, educação física, música e nutrição para integrar 
diagnósticos e processos terapêuticos, a equipe promove o apoio e o 
acompanhamento de familiares, orientando e estimulando a troca de 
informação, visando garantir a qualidade de vida da pessoa com deficiência. 
 
A Apabex mantém duas unidades: uma na Vila Mariana/SP, onde funciona 
o espaço de convivência e o programa de emprego apoiado; e outra, em 
Vinhedo, no interior de São Paulo, localizada em ampla área verde, que 
reúne cinco residências, destinadas à moradia, um espaço de convivência. 
A moradia é destinada ao acolhimento de adultos e idosos cuja 
permanência junto à família esteja inviabilizada devido ao envelhecimento 
ou falecimento dos pais. Os assistidos têm acompanhamento integral, 
participam de atividades sociais e terapêuticas com foco na sua inclusão e 
qualidade de vida.  
 
O espaço de convivência das duas unidades da Apabex oferece diversas 
atividades ocupacionais, físicas e de lazer para promover a inclusão social 
dos assistidos.  
 
600 pessoas com deficiência atendidas em 33 anos 
73mil atendimentos realizados anualmente 
5 residências destinadas para moradias 
33 pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho pelo 
Programa Emprego Apoiado desde 2002 
1.200 atendimentos realizados no Programa Apoio Familiar 

http://apabex.org.br/nota-fiscal-paulista/

