
 

REGULAMENTO DA RIFA BENEFICENTE 2019 

do Lar Infantil Chico Xavier 

 
 Art. 1º Este regulamento tem por objetivo disciplinar os procedimentos da RIFA destinada a 

angariar recursos para o trabalho social desenvolvido pelo Lar Infantil Chico Xavier. 

Parágrafo único.  A RIFA é organizada pelo Lar Infantil Chico Xavier. 

Art. 2º Dos Prêmios: 

1º Prêmio: Um Iphone11 Apple,  

2º Prêmio e 3º Prêmio :Obras de Arte – Quadros em tinta óleo de artistas de Brasília  

Art. 3º Os bilhetes poderão ser adquiridos na sede do Lar Infantil Chico Xavier, localizado à 

SMPW Quadra 01 Conjunto 04 Lote 05, ou com voluntários da Casa, a partir do dia 30 de 

outubro  de 2019, até o dia 30 de dezembro de 2019. 

Parágrafo único. Para certificar-se da autenticidade dos bilhetes, é necessário conferir se 

há o logotipo do Lar Infantil do Chico Xavier nos canhotos. 

Art. 4º Serão emitidos 5.000 (cinco mil) bilhetes numerados e sequenciados, iniciando-se a 

contagem a partir do número 0.001 finalizando-se a mesma no número 4.999. Cada bilhete 

concorrerá com 02 (dois) números, a saber: 

I. O número impresso no bilhete; 

II. O número impresso no bilhete (compreendido entre 0.001 e 5.000), acrescido de 

5.000, de sorte a permitir a formação dos números entre 5.001 e 9.999. 

Art. 5º Os bilhetes serão vendidos ao custo unitário de R$ 10, 00 (dez reais), sendo entregues tão 

somente contra pagamento dos adquirentes. 

§1º É importante que, no ato da compra, o adquirente solicite ao vendedor o seu bilhete. 

§2º Não será permitida reserva de números. 

§3º Um mesmo comprador poderá adquirir um ou mais bilhetes, aumentando suas 

chances de ganhar. 



§4º O comprador deverá fornecer todos os dados solicitados (nome, e-mail e número de 

telefone). 

Art. 6º O sorteio dar-se-á pela utilização dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal do dia ( 

11/01/2020), excluído o último número de cada prêmio. Caso não haja ganhador com o número 

formado do 1ª prêmio, será válido o 2º prêmio e assim até o 3º prêmio.   

Exemplo pelo prêmio da Loteria Federal sorteado em 17/11/2012. Serão utilizados os números 

do 1º ao 4º prêmios: 

 

 
1º Prêmio 

da Loteria 

Federal 

2º Prêmio 

da Loteria 

Federal 

3º Prêmio 

da Loteria 

Federal 

4º Prêmio da 

Loteria 

Federal 

5º Prêmio da 

Loteria 

Federal 

(Descartado) 

1º Número 

Sorteado pela 

Rifa 

7 1 1 8 1 

2º Número 

Sorteado pela 

Rifa 

8 6 9 6 4 

3º Número 

Sorteado pela 

Rifa 

7 4 9 2 4 

4º Número 

Sorteado pela 

Rifa 

0 1 0 5 8 

5º Número 

Sorteado pela 

Rifa 

1 0 4 7 1 

 

Art. 7º Caso não ocorra extração no dia 11/01/2020 fica a apuração automaticamente prorrogada 

para o sorteio seguinte, e assim sucessivamente. 

Art. 8º Caso os bilhetes contendo os números sorteados não tenham sido vendidos, será coletado 

o resultado do próximo sorteio, rigorosamente dentro dos mesmos padrões, quando da extração 

do sorteio da Loteria Federal subsequente, repetindo-se, segundo os padrões apresentados, tantas 

vezes quantas bastem à contemplação de algum participante. 

Exemplo: 

Tomando-se por base a extração da Loteria Federal ocorrida no dia 17/11/12 demonstrada acima, 

o número ganhador do primeiro prêmio foi o 7.118 (representado pelo bilhete de nº 2.118). Caso 



esse bilhete não tenha sido vendido, passa-se aos números 8.696 (representado pelo bilhete 

3.696), em seguida para o 1.990, 8.625 (representado pelo bilhete de nº 3.625), depois para o 

7.492 (representado pelo bilhete de nº 2.492), 0.105 e 1.047.  

Parágrafo único. O resultado da Loteria Federal pode ser consultado nas Lotéricas ou 

pelo site: http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp 

Art. 9º É de responsabilidade do Lar Infantil Chico Xavier fazer o contato com o vencedor da 

RIFA, por correio eletrônico e/ou WhatsApp e/ou contato telefônico, em até 24h, de acordo com 

os dados inseridos no canhoto do bilhete ganhador que ficará sob o controle da entidade. 

§1º É de responsabilidade do comprador atualizar seus dados junto ao Lar Infantil Chico 

Xavier se, por qualquer motivo, alterar seu telefone ou e-mail após o preenchimento 

deste. 

§2º Caso não seja localizado, o ganhador terá 60 dias para reclamar seu prêmio na sede 

do Larzinho, em horário comercial, munido do bilhete vendedor ou de identificação 

pessoal com foto que possa comprovar sua identidade; 

Art. 10 O Lar Infantil Chico Xavier se desincumbe de toda e qualquer responsabilidade sobre o 

prêmio sorteado a partir da sua entrega ao ganhador. 

Art. 11 Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser convertido em dinheiro. 

Art. 12 A direção do Lar Infantil Chico Xavier é soberana para julgar eventuais conflitos sobre a 

RIFA e para declarar quem é o ganhador do sorteio, como também é competente para dirimir 

eventuais dúvidas que poderão advir da leitura deste regulamento. 

Art. 13 A imagem do ganhador do prêmio poderá ser utilizada pelo organizador da RIFA para 

divulgação dos resultados e publicidade do Lar Infantil Chico Xavier, pelo prazo de 01 ano após 

a data do sorteio, sem qualquer ônus para o contemplado. 

 Art. 14 O presente regulamento está à disposição de qualquer interessado no site do Larzinho: 

www.larzinhochicoxavier.org.br. 

Informações e venda:  Larzinho – 3386-0460 /98266-2713 

Brasília, 30 de outubro de 2019 

Comissão Organizadora 

Lar Infantil Chico Xavier 

http://www.larzinhochicoxavier.org/

