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Regulamento 

Sorteios APESCA  

1. Objetivo do sorteio 

Angariação de fundos visando o apoio de causas educativas e para participar nas 

atividades do âmbito escolar relacionadas com o plano da APESCA para cada ano 

lectivo.  

2. Número de Bilhetes emitidos 

Serão emitidos para cada sorteio até 20 livros de 25 ou 50 rifas numeradas de 000 a 

499 ou 000 a 999 para sortear um ou vários prémios. Para a conferência dos prémios 

devem ser considerados os últimos três números de uma lotaria, a definir, realizada 

pela Stª. Casa da Misericórdia em cada Ano. 

3. Preço unitário 

 

Cada rifa terá o valor a definir, para cada sorteio, em reunião da APESCA e por 

unanimidade. 

 

4. Prémios 

1 – Os prémios serão diversificados e adaptados ao objetivo do sorteio, havendo 

sempre um prémio único ou um prémio fracionado. 

a) Cabaz; 

b) Prémio monetário; 

c) Viagens; 

d) Outros.  

 

5. Local de entrega do prémio 

 

 Instalações da APESCA localizadas na Escola Secundaria Inês de Castro (ESIC) 

 

6. Sorteio 

 

1 – Se ao número do primeiro prémio sorteado pela Santa Casa da Misericórdia 

corresponder uma rifa não vendida, passa a vigorar o seguinte:  

 

a) No caso de não ser possível aferir um premiado pelos três primeiros prémios 

das lotarias definidas, ou não ser reclamado o prémio por rifa sorteada, é 

realizado um sorteio em reunião dos órgãos sociais da APESCA. Têm que 

estar presentes no mínimo 50% dos elementos que a compõem, 

salvaguardando dessa forma legalidade do processo. 
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b) No caso de não ser reclamado o prémio por rifa sorteada é realizado um 

sorteio conforme o estipulado na alínea anterior para determinar uma nova 

rifa vencedora do prémio. 

  

 

7. Localização e comunicação ao vencedor 

 

A responsabilidade pela identificação e comunicação dos contemplados do sorteio será 

da APESCA, utilizando a informação que constar no canhoto da rifa sorteada e 

notificará por contacto telefónico o vencedor.  

 

8. Reclamação do prémio 

O vencedor deverá apresentar a sua rifa no momento de levantar o prémio e, deve 

fazer-se acompanhar de cartão de identificação válido.  

9. Prazo de caducidade do Prémio 

 

 Na hipótese do portador da rifa sorteada não ser encontrado ou o mesmo não venha a 

reivindicar o seu prémio até 5 (cinco) dias após a realização do sorteio, o direito ao 

prémio prescreverá, passando o mesmo a ser património da APESCA que procederá a 

um sorteio autónomo como consta do al. b) do art.º 6.  

 

10. Venda das rifas 

 

 A venda das rifas será feita pelos elementos da Associação de Pais (APESCA). Cada 

elemento deverá levantar o conjunto de rifas que entender, dando os seus dados à 

pessoa responsável pela distribuição das mesmas e, assinar documento em como fica 

responsável pela entrega do valor referente às mesmas ou pela devolução destas. Só 

poderá levantar novo conjunto de rifas depois de entregue o valor do conjunto anterior. 

Todos os canhotos assim como as rifas não vendidas têm de ser entregues ao 

responsável até 24Horas antes dos sorteios da Santa Casa da Misericórdia, ou não serão 

consideradas válidas. 

 

11. Disposições finais  

 Para uma total veracidade do sorteio, este regulamento estará disponível para consulta 

no site da APESCA: www.apesca.info. A APESCA deterá o controlo de toda a 

numeração distribuída.   

12. Entrada em vigor 

  

O presente regulamento entra em vigor, após a sua aprovação em reunião da Direção 

da Associação de Pais em 25 de Outubro de 2016.  


