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“I CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA DE UMUARAMA”
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º - O I Concurso de Decoração Natalina do Município de Umuarama é uma
promoção da Fundação Cultural de Umuarama, Fundação Pública da Administração
Indireta, pessoa jurídica sem fins lucrativos, com sede administrativa na Av. Rio Branco, nº
3633, Centro Cívico, Umuarama-Pr., inscrita no CNPJ nº 80.902.372/0001-42 com apoio
da Prefeitura Municipal de Umuarama, pessoa jurídica de Direito Público, com sede
administrativa na Av. Rio Branco, nº 3717, Centro, inscrita no CNPJ nº 76.247.378/000156, doravante designadas simplesmente como ORGANIZADORAS do Concurso de
Decoração Natalina.
CAPÍTULO II - DO OBJETIVO DO CONCURSO
Art. 2º - O Concurso consiste na seleção e premiação das decorações natalinas
inscritas e deve contemplar os imóveis urbanos com as melhores decorações natalinas,
divididas em 3 (três) categorias, sendo elas:
Parágrafo primeiro: Residência – a categoria “Residência” fica sendo definida como
habitações unifamiliares: edificações destinadas à moradia de uma família. A
ornamentação poderá ser instalada na fachada ou no jardim.
Parágrafo segundo: Condomínios – a categoria “Condomínio” fica sendo definida
como conjunto residencial vertical, sendo habitações coletivas em edificações com mais de
duas unidades residenciais autônomas, agrupadas verticalmente com áreas de circulação
interna comuns à edificação e acesso ao logradouro público. A ornamentação poderá ser
instalada na fachada ou no jardim.
Parágrafo terceiro: “Estabelecimentos Comerciais” – a categoria engloba uma ampla
relação de atividades comerciais e de prestação de serviços, que deverá seguir os critérios
da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama. A ornamentação poderá ser
instalada na área interna do estabelecimento, fachada ou na vitrine.
Art. 3º O concurso de decoração natalina tem por objetivos: representar a tradição
do Natal, mantendo o espírito natalino de fraternidade, respeito e amor ao próximo;
estimular a criatividade da comunidade e dos proprietários de estabelecimentos
comerciais, tornar a cidade mais bela e atrativa para as festividades natalinas.

CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES
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Art. 4º - Poderão participar do referido concurso os proprietários, locatários de
residências (casas ou prédios) e proprietários de estabelecimentos comerciais, localizados
na região urbana do município de Umuarama/PR., que inscreverem a decoração natalina
no período e nas condições previstas neste regulamento.
Parágrafo Único: É vedada a inscrição referente à decoração natalina de fachadas
ou jardins de residências (casa ou prédio) ou de fachadas ou vitrines de estabelecimentos
comerciais utilizadas, total ou parcialmente, para fins comerciais da própria decoração
natalina.

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º - A participação é limitada aos moradores do município de Umuarama. As
inscrições serão ilimitadas e gratuitas, e serão realizadas no período de 01 de dezembro
de 2011 ao dia 10 de dezembro de 2011, prazo estabelecido excepcionalmente em
razão da publicação da lei que instituiu o concurso ter ocorrido somente no dia 30
de novembro de 2011.
Art. 6º - Para a inscrição os interessados deverão preencher a ficha de inscrição,
conforme anexo deste regulamento e no ato deverão entregar obrigatoriamente uma cópia
do comprovante de endereço da residência, do condomínio vertical ou do estabelecimento
comercial. Poderá ser um dos seguintes: conta de água, luz, carnê do IPTU e outros. O
não preenchimento da ficha sujeitará ao concorrente a sua eliminação do concurso.
Parágrafo Primeiro: a ficha de inscrição conterá:
1. Dados do participante ou representante do imóvel; Nome ou denominação;
2. Cópia de Identidade, no caso de pessoa física, ou cópia do CNPJ no caso de pessoa
jurídica;
3. Endereço completo;
4. Email;
5. Telefone;
6. Ponto de Referência;
7. Foto da decoração.
Parágrafo Primeiro: Os participantes deverão anexar à ficha de inscrição as fotos
da decoração natalina (uma foto no mínimo e três fotos no máximo) todas em ângulos
diferentes e com excelente resolução, que poderão ser impressas em papel A4 ou em
papel para impressão de imagens, coloridas e no tamanho 10x15 cm ou 18x24cm.
Parágrafo Segundo - A inscrição e participação neste concurso implica o total
conhecimento e aceitação deste regulamento pelos participantes, bem como de seus
termos e condições.
Parágrafo Terceiro: As cópias de documentos e fotos entregues no ato da inscrição
não serão devolvidas aos concorrentes.
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Art. 7º - As inscrições para todas as categorias deverão ser efetuadas na sede
da Fundação Cultural, Av. Rio Branco, nº 3633, Centro Cívico, das 08h00 às 11h30 e
das 13h30 às 17h00 de segunda a sexta-feira.
Art. 8º - O participante também poderá retirar sua ficha de inscrição e o regulamento
pela internet acessando o “site” da Prefeitura Municipal de Umuarama
www.umuarama.pr.gov.br, botão, Concurso de Decoração Natalina.
Art. 9º - 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.
Art. 10º – No ato da inscrição os concorrentes deverão declarar que concordam
integralmente com as normas e disposições contidas no presente Regulamento, eximindo
os organizadores de quaisquer responsabilidades quanto a eventuais danos e prejuízos
que venham a ser causados ao concorrente ou a terceiros.

CAPÍTULO V – DO JULGAMENTO
Art. 11º - A Comissão Organizadora irá definir os membros da comissão julgadora
do concurso, que será constituída por um número impar composta por:
1 – Representante da Prefeitura Municipal de Umuarama;
1 – Representante da Fundação Cultural e Umuarama;
1 – Representante da ACIU – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Umuarama;
1 – Representante da Sociedade Civil;
1- Representante da Igreja.
Art. 12º - A Comissão julgadora realizará no período de 11 (onze) a 16
(dezesseis) de dezembro de 2011, visitas aos imóveis urbanos inscritos para análise
e julgamento. Portanto, no dia 11/12/2011 os mesmos, deverão estar decorados e
prontos para visita da comissão.
Parágrafo Primeiro: Os jurados entregarão as notas, impreterivelmente no dia
17/12/2011 de 2011, até as 11h30, na secretaria da Fundação Cultural de Umuarama para
apuração.
Parágrafo Segundo: O resultado oficial do 1º Concurso de Decoração Natalina de
Umuarama será divulgado em edital na Fundação Cultural de Umuarama no dia
19/12/2011, a partir das 14h00, e publicado no Diário Oficial no primeiro dia útil
subseqüente. Constará no edital, a descrição das notas de cada jurado demonstrando os
vencedores e transparência do concurso.
Art. 13º - Como critérios para julgamento das propostas deverão ser considerados
aos seguintes aspectos:
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I – Espírito Natalino;
II – Criatividade e Originalidade;
III – Beleza;
IV – Iluminação.
Parágrafo único: Para cada um dos quesitos do critério de avaliação, será atribuída
nota de 00 (zero) a 10 (dez), em números inteiros, de cada membro do júri. Será calculada
a média por item e em seguida a média geral, que representará a nota final. O critério de
desempate será, respectivamente, maior nota em espírito natalino,
criatividade e
originalidade, beleza e iluminação, sucessivamente.
Art. 14º - Para efeito de julgamento de residências, condomínios verticais,
e
estabelecimentos comerciais, somente será analisada a decoração na parte externa dos
imóveis, visíveis a partir da rua, ou seja, fachadas, vitrines e interna no caso de
estabelecimentos comerciais que estarão abertos no período de funcionamento especial do
comércio, possibilitando o acesso da comissão julgadora.
Art. 15º - A Comissão julgadora reserva o direito de desclassificar decorações
inscritas, se julgar que não atendem aos critérios estabelecidos no artigo 13 deste
regulamento.

CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO
Art. 16º - Os três primeiros classificados de cada categoria receberão Placa de
Mérito pela participação no Concurso de Decoração Natalina 2011.
Art. 17º – Além da Placa de Mérito prevista no artigo anterior, serão premiados
os três primeiros classificados de cada categoria, com um aparelho eletrônico Tablet
com 4 GB de memória.
Parágrafo Único: A premiação será no dia 06 de Janeiro de 2012, em solenidade a
ser definida, encerrando oficialmente o Concurso de Decoração Natalina. Após a apuração
dos resultados, os vencedores serão informados por telefone no dia 19/12/2011 e deverão
comparecer na solenidade de premiação, ou indicarem representante até o dia 20/12/2011,
na secretaria da Fundação Cultural de Umuarama.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art.: 18º - A decoração natalina deverá permanecer montada até o dia 06 de Janeiro
de 2012.
Art. 19º - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá
estar atento para o prazo de inscrição e de início do julgamento.
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Art. 20º - As Entidades Organizadoras não se responsabilizam pelos gastos auferidos
pelos participantes, destinados à campanha de incentivo da decoração natalina.
Art. 21º - É vedada a participação dos membros da Comissão Organizadora e
Julgadora no Concurso de Decoração Natalina.
Art. 22º - Os responsáveis legais pelos imóveis e vitrines inscritos neste Concurso
autorizam os organizadores do mesmo a usar, a seu critério, as imagens dos imóveis e
vitrines na divulgação do Concurso em qualquer tipo de mídia, sem qualquer ônus aos
promotores do Concurso.
Art. 23º - Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos
membros da comissão julgadora e comissão organizadora do Concurso de Decoração
Natalina. Os membros da comissão julgadora têm autoridade e autonomia sobre a análise
da decoração de Natal e suas decisões serão definitivas, não cabendo quaisquer recursos.
Art. 24º - As entidades organizadoras, de forma soberana, detém do direito de
encerrar e/ou modificar pontos específicos do presente Concurso de Decoração Natalina
em caso de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer
a integridade e licitude deste.

Comissão Organizadora
Umuarama, 30 de Novembro de 2011.

MOACIR SILVA
Prefeito Municipal

ARMANDO CORDTS FILHO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

THAIS DANIELLE ROMERO GAMBARINI
Diretora Superintendente da Fundação Cultural de Umuarama
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