
REGULAMENTO
Minha Minha Minha NotaNotaNota

vale uma vale uma vale uma NotaNotaNota
1. DA PARTICIPAÇÃO 
1.1. Poderão participar da campanha Minha Nota Vale uma Nota os consumidores nais, pessoas físicas (exceto servidores que 
constituem a comissão organizadora), crianças, adolescentes e os alunos das escolas de 1º grau sediadas em timóteo, representados 
pelo responsável.
1.2 Para participar deverão ser apresentados, nos locais credenciados, os Cupons Fiscais e/ou Notas Fiscais para o preenchimento do 
cupom que habilitará o participante a concorrer ao prêmio trimestral e/ou semestral.
2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS FISCAIS
2.1. Somente poderão ser apresentados para troca os originais dos Documentos Fiscais (Cupom Fiscal e Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal Modelo 1, DANFE e Nota Fiscal de Prestação de Serviços) emitidos por contribuinte inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do Município de Timóteo.
2.2. Os documentos scais serão carimbados e invalidados, e somente poderão ser apresentados para troca uma única vez. 
2.3. Nos casos em que o usuário necessite do documento scal original para ns de prestação de garantia de um produto pelo fabricante, 
deverá ser levada, junto com o original, uma segunda via ou cópia do documento, que deverá ser conferida e recebida no lugar do original, 
o qual será devolvido com carimbo consignando que o documento já foi utilizado para efeito de recepção na campanha Minha Nota Vale 
uma Nota.
2.4. Não serão aceitos os seguintes documentos scais: I. Notas Fiscais de energia elétrica, de telecomunicações, de serviços na internet, 
de água e esgoto, II – emitidos em desacordo com a legislação do ICMS ou ISSQN; III. emitidos em favor de pessoa jurídica; IV. emitidos 
por estabelecimentos/comércio de outras cidades; V. que apresentarem emendas ou rasuras ou qualquer outra irregularidade que os 
caracterizem como inidôneos, que, nessa hipótese, serão retidos para subsidiar futuras ações scais.
2.5. A cada documento scal ou conjunto de documentos scais que some o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o participante terá direito 
a retirar nos postos credenciados 01 (um) cupom, que o habilitará a concorrer aos prêmios trimestral e/ou semestral. No caso da Nota 
Fiscal ou Cupom Fiscal exceder o valor acima estipulado, a cada R$ 50,00 (cinqüenta reais) o participante terá direito a 1 (um) cupom.
2.6. Para efeitos de recepção pela campanha Minha Nota Vale uma Nota, somente serão aceitos os documentos scais emitidos a partir 
de 01/12/2014. Não serão aceitos documentos scais fora do prazo de validade.
2.7. Os alunos das escolas de 1º (primeiro) grau, representados pelo responsável, poderão concorrer com quaisquer valores de Notas 
Fiscais. Quando o valor for inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), cada Nota Fiscal poderá ser trocada por um cupom; quando a Nota Fiscal 
for acima de R$ 50,00 (cinqüenta reais), respeitará a condição descrita no item 2.5.
2.8. A Secretaria Municipal da Fazenda, sempre que julgar necessário, baixará Portaria aumentando ou diminuindo o valor mínimo para 
retirada do cupom a ser sorteado. O incentivo especial para as escolas vigorará por 06 (seis) meses após a publicação do Decreto, 
podendo ser prorrogado ou cancelado pela Secretaria Municipal de Fazenda.
3. DOS VALORES SORTEADOS E DATA DE SORTEIOS
 3.1. Os prêmios serão de: I - a cada trimestre, 03 (três) prêmios de R$ 500,00 (quinhentos reais); II - a cada semestre: 01 (um) prêmio de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).
3.2 A data do sorteio será sempre no dia 15 do mês seguinte ao trimestre anterior, a iniciar-se no dia 15/03/2015.
3.3. A data do sorteio semestral será sempre no dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao término do semestre anterior. O primeiro sorteio 
semestral será no dia 15/06/2015.
3.4. Quando a data do sorteio coincidir com sábado, domingo ou feriado, o sorteio será prorrogado para o primeiro dia útil posterior à data 
estipulada nos itens 3.2 e 3.3.
3.5. Os cupons contemplados no sorteio trimestral não poderão participar do sorteio semestral, sendo invalidados após o sorteio.
3.6. Os cupons dos trimestres anteriores serão invalidados após o sorteio semestral.
3.7. Não há limite de cupons para consumidores que queiram participar da campanha Minha Nota Vale uma Nota, desde que atendam ao 
disposto no Decreto e regulamento da campanha.
 4. DOS POSTOS DE ATENDIMENTO
4.1. O posto de atendimento permanente será no CEMEI - Alameda 31 de Outubro, nº 405, Praça 1º de Maio, Centro Norte. (Antigo Macedo 
Soares), e começará a funcionar para troca a partir de 01/12/2014, com atendimento de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. 
4.2. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá disponibilizar outros postos de atendimento, de acordo com a demanda da campanha.
5. DO SORTEIO
5.1. Os sorteios da campanha Minha Nota vale uma Nota acontecerão no Paço Municipal, nas datas previstas no item 3, sempre às 17h.
5.2. Os nomes dos participantes contemplados serão divulgados no site da Prefeitura de Timóteo (www.timoteo.mg.gov.br).
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A participação de qualquer pessoa ou instituição na campanha implica aquiescência ao uso de sua imagem, nome e som de voz, em 
lmes, vídeos, spots para rádios, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas, na divulgação da conquista dos prêmios, sem qualquer 
ônus para o Município de Timóteo.

6.2. O direito ao recebimento do prêmio prescreve em 30 (trinta) dias após o sorteio.
6.3. A campanha de que trata este regulamento tem validade por prazo indeterminado.

6.4. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.


