Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ

REGULAMENTO DO CONCURSO DE DECORAÇÃO DE NATAL
BRILHA JACUÍ 2021
Capítulo I – DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º O “Concurso de Natal Brilha Jacuí 2021” será realizado e organizado pela Secretaria Municipal de
Mineração, Indústria, Comércio, Turismo e Desporto; Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social, em parceria com entidades sem fins lucrativos, grupos de voluntários e
organizações não governamentais no município de Salto do Jacuí/RS em um viés solidário.
Capítulo II – DOS OBJETIVOS DO CONCURSO
Art. 2º Dos Objetivos do Concurso:
I – Resgatar o espírito natalino, reafirmando valores de fraternidade, justiça, solidariedade, bem comum, o
amor ao próximo;
II – Incentivar o envolvimento do comércio local;
III – Estimular o engajamento nas ações da cidade;
IV – Valorizar a convivência entre os bairros e comunidade;
V – Fomentar e estimular a criatividade com peças artesanais natalinas;
VI – Sugerir ações sustentáveis e ecologicamente corretas;
VII – Impulsionar as vendas no setor de comércio e serviços;
VIII – Proporcionar um novo olhar ao município;
IX – Tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas;
X – Apoiar a manifestação popular;
XI – Promover a imagem do município de Salto do Jacuí/RS.
Capítulo III – DOS PARTICIPANTES
Art. 3º Poderão participar do “Concurso de Decoração de Natal Brilha Jacuí 2021”, os imóveis residenciais,
estabelecimentos comerciais/empresariais e, grupos/entidades existentes no município de Salto do Jacuí/RS.
§1º O Concurso será dividido em três categorias:
a) Residencial: existentes no município;
b) Comercial/Empresarial: instaladas no município;
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c) Grupos/Entidades: que deverão ser comércios, empresas ou grupos de pessoas ou entidades que
aderirem, realizar a ornamentação em conjunto na mesma avenida ou rua que tenha canteiro, trevo ou
praça a ser decorada.
§2º A ornamentação a ser avaliada deve estar visível nas fachadas ou jardins de residências, fachadas e/ou
vitrines de comércios/empresas. Os jardins, canteiros, trevos ou praças para os realizados em grupos/entidades.
§3º É expressamente vedado o uso de ligações elétricas clandestinas para a decoração natalina e, os enfeites
decorativos natalinos são de inteira responsabilidade dos inscritos no concurso, bem como pela segurança
elétrica e estrutural dos ornamentos.
Capítulo IV – DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º As inscrições serão gratuitas e ocorrerão no período do dia 25 de novembro a 15 de dezembro de
2021 às 23h e 59min, mediante preenchimento completo da Ficha de Inscrição em anexo a este regulamento
e envio de 01 (uma) foto com a decoração, para o e-mail comercio_turismo@saltodojacui.com.br .
§1º O “Concurso da Decoração do Natal Brilha Jacuí 2021” deve estar ligada ao tema do ano “Salto do
Jacuí somos todos nós!”.
§2º Os inscritos poderão iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverão estar atentos para o prazo de
inscrição e de início do julgamento.
§3º As inscrições deverão ser realizadas por categoria, representadas da seguinte forma:
a) Residencial: deverão ser inscritas pelo(a) morador(a);
b) Comércio/Empresa: deverão ser inscritas pelos responsáveis.
c) Grupos/Entidades: deverão ser inscritos por representantes do grupo ou entidade.
§4º Os dados fornecidos pelos interessados, no momento de sua inscrição, deverão ser corretos, claros,
precisos, completos e apresentados de uma forma que permita a verificação de sua procedência, veracidade e
autenticidade. O não preenchimento completo da ficha de inscrição, sujeitará o concorrente à sua eliminação
do concurso.
§5º Ao inscreverem-se para este concurso, nos termos deste regulamento, os participantes estarão
automaticamente autorizando a Administração Pública Municipal a utilizar de modo gratuito, definitivo e
irrevogável seus nomes, imagens, som de voz e fotografia(s) enviada(s) em qualquer veículo de imprensa,
mídia ou internet, somente para fins de divulgação da realização do concurso por tempo indeterminado.
Capítulo V – DO PROCESSO DE JULGAMENTO
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Art. 5º Após inscrições validadas, a Avaliação dar-se-á com as imagens postadas na rede social do Facebook
da Administração Pública Municipal 2021/2024 através de votação popular, onde serão eleitas por categoria e
de acordo com o maior número de curtidas.
§1º Não serão contabilizadas as curtidas em páginas compartilhadas, sendo somente as fotos da página Oficial
na rede social do Facebook da Administração Municipal 2021/2024.
§2º Em caso de empate o mesmo dar-se-á a quem primeiro realizou a inscrição.

Art. 6º As imagens serão postadas na rede social do Facebook da Administração Pública no dia 16 de dezembro
de 2021, de forma apartada por categorias: Residencial, Comercial/Empresarial e Grupos/Entidades.
Parágrafo único. A votação popular por maior quantidade de curtidas de cada categoria ocorrerá a partir do
dia 16 de dezembro de 2021 até às 23h e 59min do dia 31 de dezembro de 2021.
Capítulo VI – DA PREMIAÇÃO
Art. 7º O “Concurso de Decoração de Natal Brilha Jacuí 2021” compreende em premiar a foto mais curtida
de cada categoria definidas em Residencial, Comercial/Empresarial e Grupos/Entidades.
§1º A foto de cada categoria mais curtida receberá 5 (cinco) kits de cestas básicas para serem distribuídas a
famílias em estado de vulnerabilidade social e econômica ou entidades de livre escolha;
§2º A premiação com a entrega dos 5 (cinco) kits de cestas básicas para cada categoria ocorrerá em frente de
cada local/categoria vencedora do “Concurso de Decoração de Natal Brilha Jacuí 2021”; e
§3º Todos(as) os(as) participantes ganharão certificado de participação do “Concurso de Decoração de Natal
Brilha Jacuí 2021”.
Art. 8º A divulgação dos vencedores de cada categoria ocorrerá no dia 02 de janeiro de 2022 no mural da
Prefeitura Municipal, na rede social do Facebook da Administração Pública Municipal 2021/2024, site oficial
da Administração Pública, rádio local e mídia impressa.
Capítulo VII – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º A decoração natalina deverá permanecer montada até o dia 06 de janeiro de 2021, correndo o risco o(a)
ganhador(a), de perder a premiação, no caso do não cumprimento desse prazo.
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Art. 10 As entidades organizadoras não se responsabilizam pelos gastos auferidos pelos participantes,
destinados à campanha de incentivo da decoração natalina ou despesas decorrentes da mesma e sua
manutenção.
Art. 11 Cabe aos participantes tomar providências necessárias para a inscrição no presente concurso dentro do
prazo estabelecido, bem como providenciar os materiais necessários para a decoração.
Art. 12 As decorações não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calças ou locais públicos.
Art. 13 Os participantes do “Concurso de Decoração de Natal Brilha Jacuí 2021”, incluindo os vencedores,
assumem total responsabilidade sobre quaisquer reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados por
plágio ou pela cessão dos direitos do(a) autor(a).
Art. 14 Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pelos membros
da Comissão Organizadora do “Concurso de Decoração de Natal Brilha Jacuí 2021”.

______________________________________
Secretário Municipal de Mineração, Indústria,
Comércio, Turismo e Desporto

Salto do Jacuí, 25 de novembro de 2021.
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:______________________________________________________________________
Contato: ________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/__________________/_________ Idade:___________ anos.
Escolaridade: _________________________ Profissão:__________________________

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
EU,___________________________________________________________________,portador(a) do RG
nº__________________, residente à ______________________________, na cidade de Salto do Jacuí/RS,
declaro ter lido o Edital/Regulamento do “Concurso de Natal Brilha Jacuí 2021e aceito seus termos e regras.
Declaro, ainda, ter lido concordado quanto a autoria das imagens fotográficas natalinas inscritas no referido
concurso conforme descrito no art. 4º, §5º deste regulamento.

Assinatura:______________________________________

Salto do Jacuí, _____ de ___________________ de 2021.
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