
Regulamento do CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA
DO ANO DE 2017.

1. CONCURSO
1.1. O CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2017, realizado
por: Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde-MT – ACILVE e Câmara de
Dirigentes  Lojistas  –  CDL,  com o objetivo  de resgatar  o  espírito  natalino,  mantendo o
espírito  de  celebração  da  vida  e  reafirmação  de  valores  universais,  como  fraternidade,
justiça e solidariedade, será realizado conforme regulamento abaixo.

2. REGULAMENTO
2.1. Poderão participar do concurso as seguintes categorias:
a)  Categoria  Residencial:  serão  premiadas  as  melhores  ornamentações,  sendo 01 (uma)
residência por bairro, sendo compreendidos os bairros: PIONEIRO, CENTRO, MENINO
DEUS,  CIDADE  NOVA,  ALVORADA,  RIO  VERDE,  JARDIM  DAS  PALMEIRAS,
BANDEIRANTES, JARDIM AMAZÔNIA, JARDIM CERRADO, JARDIM IMPERIAL,
JARDIM PRIMAVERAS, JAIME SEITI FUJII,  PARQUE DAS AMÉRICAS,  PARQUE
DAS ARARAS, PARQUE DOS BURITIS, PARQUE DAS EMAS, TESSELE JÚNIOR,
VENEZA e INDUSTRIAL, observando os quesitos originalidade, criatividade e visual.
b) Categoria Comercial: serão premiadas as 05 (cinco) melhores ornamentações, observando
os quesitos originalidade, criatividade e visual.
2.2. O responsável pelo imóvel é também responsável pela segurança elétrica e estrutural
dos ornamentos.
2.3. Só poderão participar do presente concurso os imóveis localizados no perímetro urbano
do  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT  e  previamente  inscritos,  conforme  este
regulamento.
2.4. O material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira
liberdade de escolha.
2.4.1.A decoração que não seguir as normas será desclassificada.
2.5. O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento o
prazo de inscrição e de início de julgamento. 
2.6. Mais informações e dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone: (65) 3549-7124,
com Cristiane, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

3. INSCRIÇÕES
3.1.  As inscrições se realizarão no período de 17 de novembro até 13 de dezembro, na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
3.2. Para a inscrição, os interessados deverão preencher uma ficha, conforme modelo anexo
neste regulamento, corretamente. Será aceita apenas 01 (uma) inscrição por residência ou
comércio.
3.3.  Os  dados  fornecidos  pelos  interessados  no  momento  de  sua  inscrição  deverão  ser
corretos, claros, precisos, completos e apresentados de forma que permita a verificação de
sua procedência, veracidade e autenticidade.



3.4.  As  inscrições  serão  feitas  na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  no  Paço
Municipal, Av. América do Sul, 2500, bairro Parque dos Buritis, no horário das 09:00 às
13:00 horas.
3.5.  As  inscrições  deverão  ser  feitas  pelo  usuário  do  imóvel,  proprietário  ou  inquilino
(locatário).
3.6.  Na ficha de inscrição deverá (ão)  constar o(s) nome(s) do (s) responsável(eis) pela
decoração.
3.7. Os trabalhos apresentados em desacordo com o regulamento ou realizados fora do prazo
estabelecido serão desclassificados.
3.8. Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição no presente
concurso  dentro  do  prazo  de  inscrição,  bem  como  providenciar  todos  os  materiais
necessários para a decoração.

4. JULGAMENTO
4.1.  A  comissão  julgadora  será  constituída  por  06  (seis)  membros,  indicados  pela
organização. A Comissão Organizadora será constituída por representantes da Associação
Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde-MT – ACILVE – (02 membros), Câmara de
Dirigentes Lojistas – CDL – (02 membros), Secretaria Municipal de Cultura – (01 membro),
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – (01 membro).
4.2 O julgamento das casas e comércios inscritos no concurso serão avaliados pela comissão
julgadora entre os dias 18 e 20 de dezembro de 2017.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS
Para todos os efeitos legais, os participantes concordam com os termos e condições expostas
neste regulamento e autorizam, antecipadamente, a utilização eventual de seu trabalho, seu
nome, voz ou imagem na divulgação publicitária dos resultados do concurso, sem qualquer
custo.

7. DA PREMIAÇÃO
a) Para as EMPRESAS: das fachadas selecionadas, as 05 (cinco) melhores ornamentações
terão isenção total do IPTU exercício 2018.
b) Para as RESIDÊNCIAS: serão escolhidas 01 (uma) residência por Bairro sendo eles:
PIONEIRO, CENTRO, MENINO DEUS, CIDADE NOVA, ALVORADA, RIO VERDE,
JARDIM  DAS  PALMEIRAS,  BANDEIRANTES,  JARDIM  AMAZÔNIA,  JARDIM
CERRADO,  JARDIM  IMPERIAL,  JARDIM  PRIMAVERAS,  JAIME  SEITE  FUJII,
PARQUE  DAS  AMÉRICAS,  PARQUE  DAS  ARARAS,  PARQUE  DOS  BURITIS,
PARQUE  DAS  EMAS,  TESSELE  JÚNIOR,  VENEZA e  INDUSTRIAL,  tendo  como
premiação a isenção total do IPTU exercício de 2018.

8. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
A Associação Comercial  e  Empresarial  de  Lucas  do  Rio  Verde  –  ACILVE,  Câmara  de
Dirigentes  Lojistas  –  CDL,  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico divulgarão no dia 10/01/2018 os vencedores do Concurso de
Ornamentação Natalina do Ano de 2017.

Obs:  Mais informações poderão ser esclarecidas junto ao e-mail:
desenvolvimento@lucasdorioverde.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3549-7124.

mailto:desenvolvimento@lucasdorioverde.mt.gov.br


FICHA DE INSCRIÇÃO

(   ) Empresarial                                                           (   ) Residencial
Razão Social / Nome
Endereço Completo
Ponto Referência
Contatos (telefone / e-mail)

_____________________________
Responsável pela inscrição

Lucas do Rio Verde ____/____/ 2017


