
NOTA
FISCAL
CIDADA

Você exige.
Concorre a prêmios.
Todos ganham.

Você já sabe que o Programa Nota Fiscal Cidadã, de estímulo a cidadania 
fiscal e  valorização de iniciativas cidadãs, vai premiar os consumidores 
que exigirem a emissão de documento fiscal a cada compra. E que os 
prêmios serão em dinheiro.

Veja as regras: 
Para o primeiro sorteio, excepcionalmente, só valerão notas e cupons fiscais emitidos no 
mês de setembro/2012.

Para participar dos sorteios não será preciso trocar os cupons fiscais por bilhetes. Tudo  
será feito eletronicamente. O comprador pede a emissão da nota ou cupom fiscal com a 
identificação de CPF/CNPJ. E a empresa deverá encaminhar, por meio eletrônico, estas 
informações à Sefa, para fins de realização do sorteio. A cada R$100 reais em compras é 
gerado um bilhete, e o consumidor poderá verificar seus bilhetes 
tranquilamente, no site da Nota Fiscal Cidadã, sem sair de casa, 
pelo endereço (www.sefa.pa.gov.br/nfc). Lá também você vai poder 
conferir os resultados da premiação, em dezembro. 

Mas lembre que as informações sobre compras 
realizadas só vai estar disponível a partir do mês de 
novembro.  
Já está definido o cronograma para inclusão dos estabelecimen-
tos. Nesta primeira fase estão enquadradas, para fins de participa-
ção no Programa, as atividades econômicas de alimentação, 
vestuário e acessórios, lojas de departamentos ou magazi-
nes, e comércio varejista de móveis.

No primeiro sorteio, em dezembro, valerão somente as notas 
emitidas em setembro deste ano, nos municípios de Belém, 
Ananindeua, Marituba, Benevides, Marabá e Santarém. A 
partir de janeiro de 2013 valerão notas e cupons fiscais emitidos 
em todos os municípios paraenses.

O montante global da premiação corresponderá a até 5% do 
valor total do ICMS recolhido mensalmente pelos estabeleci-
mentos enquadrados no Programa Nota Fiscal Cidadã. Para 
participar dos sorteios, o cidadão se inscreverá no site da 
Cidadania Fiscal, em novembro.  

Fique atento e peça suas notas com CPF/CNPJ a partir 
de setembro.

O primeiro sorteio vai acontecer em dezembro de 2012.
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