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Bilhetes para sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia já estão
disponíveis
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Serão contemplados dez participantes com prêmios de R$ 100 mil cada. Os bilhetes são gerados a
partir das emissões da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) que contenham o CPF do
participante. Para verificar os bilhetes, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”,
escolher a opção “Bilhetes”.

Os números dos bilhetes com os quais os participantes irão concorrer ao sorteio de setembro da
Nota Premiada Bahia, que será realizado no dia 18, já estão disponíveis para consulta no site
www.notapremiadabahia.ba.gov.br. Serão contemplados dez participantes com prêmios de R$ 100
mil cada. Os bilhetes são gerados a partir das emissões da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
(NFC-e) que contenham o CPF do participante. Para verificar os bilhetes, basta acessar o site, fazer
o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”.
A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e. Para esse sorteio, são válidos os
documentos emitidos ao longo do mês de agosto. Os sorteios da campanha já premiaram 192
pessoas. Foram 190 prêmios mensais regulares de R$ 100 mil, sorteados nos últimos 19 meses, e
ainda dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019. Do
total de ganhadores, 56 moram no interior e 136 na capital.
O resultado do sorteio mensal de setembro será divulgado oficialmente no site
www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também está no Instagram (@notapremiadabahia), no
Facebook (/sefaz.govba) e no Twitter (@sefazba). O participante da campanha, além de acumular
bilhetes eletrônicos para concorrer a prêmios em dinheiro, ainda compartilha suas notas com até
duas entre as 528 instituições beneficentes ativas no programa Sua Nota é um Show de
Solidariedade. Estão inscritos na Nota Premiada Bahia mais de 494 mil participantes.

Bilhetes
As premiações baseiam-se nos resultados da Loteria Federal. Todas as compras com CPF na nota
eletrônica, desde que o comprador esteja cadastrado no sistema, são convertidas em bilhetes
eletrônicos de dez números cada. Como forma de equilibrar as chances dos participantes, de acordo
com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), o sistema foi programado para estabelecer uma relação
decrescente entre volume de compras e total de bilhetes emitidos.
São, no total, oito faixas. Se as compras associadas ao seu CPF somarem até R$ 100 no mês, o
participante terá direito a dez bilhetes eletrônicos. Se a soma for de até R$ 200, serão 15 bilhetes.
Serão 20 bilhetes quando a soma dos valores das notas for de até R$ 400, 25 bilhetes se as
compras somarem R$ 800, 30 bilhetes se a soma for de até R$ 1,2 mil, 35 se chegar a R$ 1,6 mil e
40 se alcançar R$ 2 mil, chegando-se ao máximo de 45 para todas as situações em que a soma
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ficar acima deste último patamar.

Como participar
Para participar, basta fazer o cadastramento no www.notapremiadabahia.ba.gov.br e a partir daí
incluir o CPF nas compras em estabelecimentos emissores da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica, documento fiscal que traz um código de barras em formato quadrado.
Ao fazer o cadastramento, o cidadão pode indicar até duas instituições que participam do Sua Nota,
uma da área de saúde e outra da área social. Ao contrário do que acontecia com os cupons em
papel, que exigiam das instituições inscritas no programa uma logística complexa e custos altos
para implantação de urnas em um número restrito de estabelecimentos, com a NFC-e a doação
passou a acontecer de forma automática a cada compra em que o CPF cadastrado for incluído na
nota. Desde que o Sua Nota é um Show de Solidariedade foi vinculado à campanha Nota Premiada
Bahia e com isso teve as regras simplificadas, já foram repassados R$ 16,9 milhões às filantrópicas
participantes do programa.

Fonte: Ascom/ Sefaz
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