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Como fazer sua doação ao Amaras
Você pode fazer uma doação ao Amaras - Recanto Mundo 
Jovem, sem precisar de dispor de nenhum valor Jovem, sem precisar de dispor de nenhum valor 
diretamente.
Como?
Fazendo a doação do seu cupom ou nota fiscal, que não 
tenha sido informado o CPF.



Quando lhe perguntarem: CPF na nota?

Não, mas 

Nos envie o 
seu cupom, Tire uma Não, mas 

levo meu 
cupom

seu cupom, 
deposite nas 
urnas em nome 
do Recanto

Tire uma 
foto e 

nos mande

Doação 
feita!



Ou...Se preferir, e já tiver seu cadastro, pode doar direto da sua conta no nota paraná. Desta conta no nota paraná. Desta forma:



Acesse 
aqui

Project name
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt

Project name
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt





Acesse 
a aba 
“Minhas 
doaçõe
s”.
E clique 
em 
“Doar 
notas”notas”



1- Informe 
se tem 
chave de 
acesso, 
ou não.Doe
2 -
Coloque o 
CNPj da 
instituição
, ou 
procure 
pelo 
nome.



Para doação à entidades, os cupons e notas fiscais eletrônicas tem 
validade de 30 dias. Ou seja, precisam ser lançadas no sistema, antes de 
30 dias da sua emissão.
As notas fiscais manuais, tem validade de 15 dias.
Será gerado crédito sempre que o contribuinte(empresa) fizer 
recolhimento de ICMS relativo ao regime mensal de apuração no código 
1015 da Guia de Recolhimento do Estado do Paraná.



O Estado devolverá 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo 
estabelecimento aos seus consumidores.
O cálculo do crédito de cada documento fiscal é realizado no 3º (terceiro) 
mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em abril/2016 
terão o cálculo do crédito realizado em julho/2016, e assim 
sucessivamente.sucessivamente.
Os créditos do Programa Nota Paraná variam conforme o valor do imposto 
efetivamente recolhido pelo fornecedor, o número de consumidores que 
forneceram o CPF/CNPJ nas suas compras e o valor das compras de cada 
consumidor.



Não gera crédito:
No caso de estabelecimentos que não participam do Programa Nota 
Paraná;
Em operações de fornecimento de energia elétrica, gás canalizado ou de 
serviços de comunicação;
Em operações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;
Em operação em que o documento emitido pelo estabelecimento não for 
hábil, não indicar corretamente o adquirente ou tiver sido emitido mediante 
dolo, fraude ou simulação;dolo, fraude ou simulação;
Para notas fiscais de serviços;
Para notas fiscais de energia elétrica, gás canalizado ou de serviço de 
comunicação;
Para documentos fiscais que não sejam válidos;
Para consumidores que sejam órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta da União, Estados e Municípios.



Doação efetuada!!
Mas se você não tiver 
acesso a internet, envie 
para nossa equipe, ou 
deposite nas urnas, que 
faremos a sua doação para faremos a sua doação para 
a Associação Maringaense 
de Apoio e Reintegração de 
Adolescentes -
AMARAS/Recanto Mundo 
Jovem
www.mundojovem.org.br
44- 99538442


