
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE DECORAÇÃO 

 NATALINA DE RIO PIRACICABA (2021) 

 
 

O Município de Rio Piracicaba/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, regulamenta o 1º Concurso de Decoração Natalina, visando o fomento da 

cultura e turismo, bem como a integração de toda a comunidade, o impulsionamento das 

vendas dos comércios e serviços locais e a manutenção da tradição do natal e do espírito 

natalino de fraternidade.  

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 – O Concurso de Decoração Natalina do Município de Rio Piracicaba, realizado pela 

Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração, visa a seleção e premiação 

das decorações natalinas dos imóveis localizados no Município.  

 

1.2 – A seleção será feita em 2 (duas) categorias, sendo elas:  

 

a) RESIDÊNCIA: Fica definida a categoria Residência como habitações unifamiliares: 

edificações destinadas à moradia de uma família. A ornamentação poderá ser instalada 

na fachada ou no jardim visível à via pública. 

 

b) ESTABELECIMENTO COMERCIAL: Fica definida a categoria Estabelecimento 

Comercial como a ampla relação de atividades comerciais e de prestação de serviços. A 

ornamentação poderá ser instalada na fachada, jardim ou vitrine visíveis à via pública.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar do concurso de Decoração Natalina do Município de Rio 

Piracicaba, moradores e empresas localizadas no município. 

 



 

 

 

 

 

 

2.1.1 É vedada a participação: 

 

a) De membros que compõem a comissão julgadora; 

 

b) De candidatos sem prévia inscrição, dentro dos prazos especificados neste 

regulamento. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 – Para participar do concurso os interessados deverão preencher o formulário de 

inscrição https://forms.gle/VjvRCE3zaSe3bx9u7, no período de 26/11/2021 a 

03/12/2021. 

 

3.2 – O participante poderá acessar o regulamento no site oficial da Prefeitura pelo link: 

https://www.riopiracicaba.mg.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Regulamento-do-I-Concurso-

de-Decoracao-de-Natal.pdf 

 

 

4. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

4.1 – A Comissão Julgadora será nomeada através decreto do Prefeito Municipal, sendo 

composta por 3 (três) membros, com os respectivos suplentes, sob presidência do 

representante da Secretaria de Administração, a saber: 

 

01 (um) representante da Secretaria da Secretaria Municipal de Administração;  

01 (um) representante da Associação Comercial;  

01 (um) representantes da Comunidade.  

 

4.2 – Os membros da Comissão Julgadora reunir-se-ão logo após o recebimento das 

inscrições dos participantes do Concurso. 

 

https://www.riopiracicaba.mg.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Regulamento-do-I-Concurso-de-Decoracao-de-Natal.pdf
https://www.riopiracicaba.mg.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Regulamento-do-I-Concurso-de-Decoracao-de-Natal.pdf


 

 

 

 

 

 

4.3 – A função dos membros da Comissão Julgadora não será remunerada, constituindo 

relevante interesse público, não gerando qualquer relação de natureza empregatícia, 

fiscal ou previdenciária com o Município. 

 

4.4 – Da decisão da Comissão julgadora não caberá recurso.  

 

5. DOS CRITÉRIOS E JULGAMENTO 

 

5.1 – A Comissão Julgadora realizará de 13 (treze) a 15 (quinze) de dezembro de 2021, 

visitas aos imóveis inscritos para avaliação dos critérios.  

 

5.2 – A residência ou comércio que não estiver com a sua decoração instalada a partir do 

dia estabelecido 13 (treze) de dezembro de 2021 estará automaticamente desclassificada. 

 

5.3 – O julgamento das decorações será feito pela Comissão Julgadora, sendo avaliado 

10 (dez) pontos para cada um dos seguintes critérios; 

 

I – Espírito Natalino – entende-se por estética natalina a decoração que estiver 

reproduzindo a cultura típica e o clima de Natal. Ex: Papai Noel, presépio, pinheiro de 

natal, estrelas, renas, etc.  

 

II – Criatividade e Originalidade – Serão considerados os seguintes aspectos: capacidade 

de invenção e de estilo inédito da proposta, a originalidade e a utilização de materiais 

reciclados na composição da ornamentação, assim como a criatividade no 

aproveitamento dos materiais em torno do tema natalino.  

  

III – Iluminação – Serão considerados os seguintes aspectos: combinação de forma, cores 

e luzes, formando determinadas figuras ou apenas iluminando espaços.  

 

IV – Impacto visual da decoração diurna e noturna – Serão considerados efeitos estéticos, 

também impacto visual no público em geral, análise individual e coletiva, observação 

pelos pedestres e veículos que transitam pelo local.  



 

 

 

 

 

 

5.4 – No julgamento das decorações, cada membro da Comissão Julgadora, atribuirá 

pontos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), a cada item, à decoração de cada participante 

do Concurso. 

 

5.5 – A Comissão Julgadora se reserva ao direito de realizar registros fotográficos da 

decoração natalina dos participantes inscritos. 

 

5.6 – Para efeito de julgamento somente será analisada a decoração na parte externa dos 

imóveis, visíveis a partir da rua, ou seja, fachadas, vitrines e interna no caso de 

estabelecimento do comércio, possibilitando o acesso da comissão julgadora. 

 

5.7 – Os jurados entregarão as notas, impreterivelmente no dia 17 (dezessete) de 

dezembro até as 16 horas, na Secretaria de Administração para apuração. 

 

6. DOS RESULTADOS 

 

6.1 – A soma dos pontos atribuídos a cada item julgado e somados em seguida, será o 

“resultado final obtido pelo concorrente.” 

 

6.2 – Havendo empate entre os concorrentes, nos resultados finais, será desempatada 

mediante sorteio.  

 

6.3 – O resultado oficial do 1° Concurso de Decoração Natalina de Rio Piracicaba, será 

divulgado no dia 20 (vinte) de dezembro de 2021, através dos sites e redes sociais da 

Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba.  

 

7. DA PREMIAÇÃO 

 

7.1 – Será premiada a decoração que obtiver o melhor resultado final, de acordo com as 

categorias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

a) Categoria Residencial: 1º Lugar – Sessão fotos natalinas em família e troféu. 

 

b) Categoria Comercial: 1º Lugar – Publicidade e troféu.  

 

7.4 – A solenidade de Premiação do 1° Concurso de Decoração Natalina de Rio 

Piracicaba, será realizada no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021, na Prefeitura 

Municipal de Rio Piracicaba, às 09:00 horas.  

 

7.5 Os vencedores deverão comparecer na solenidade de premiação, ou indicarem um 

representante. 

 

8. DO CALENDÁRIO 

 

8.1 – Fica definido o seguinte calendário para o Concurso de Decoração Natalina: 

 

I – de 26/11 a 03/12 de 2021, inscrições dos participantes;  

II – de 13 (treze) a 15 (quinze) de dezembro de 2021, julgamento das decorações;  

III – dia 17 de 2021, entrega das notas dos jurados para contabilização;  

IV – dia 19 de dezembro de 2021, publicação do resultado final;  

V – dia 22 dezembro de 2021, solenidade de premiação.  

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Os participantes no ato da inscrição concordam, autorizam e cedem a Secretaria de 

Administração o uso da sua imagem e respectivo imóvel, para fins de divulgação e 

publicidade do projeto de forma não onerosa. 

 

9.2. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos 

membros da comissão organizadora do concurso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Piracicaba, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 

Thais Trindade Costa dos Santos  

Secretária Municipal de Administração  

 

 

 

Augusto Henrique da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


