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REGULAMENTO DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA BRILHA 

PAIAL- NATAL 2019 

 

CAPITULO 1- DA ORGANIZAÇÃO 

1.1-O concurso de Decoração Natalina é um evento realizado e 

organizado pela prefeitura municipal de Paial, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.  

 

CAPITULO 2- DOS OBJETIVOS DO EVENTO 

2.1- Resgatar o espirito natalino, mantendo o espirito de celebração da 

vida e reafirmação de valores universais, como fraternidade, justiça e 

solidariedade; 

2.2- Criar um evento grandioso, popular, que seja incorporado ao 

calendário de eventos da cidade; 

2.3- Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade e a 

cultura regional; 

2.4- Estimular o envolvimento e a participação da comunidade; 

2.5- Impulsionar as vendas do comercio e serviços; 

2.6- Promover a imagem do destino Paial. 

 

CAPITULO 3- DOS OBJETIVOS DO CONCURSO DE DECORAÇÃO 

NATALINA  

3.1- Reviver as tradições do Natal, despertando na comunidade o 

interesse em colaborar com a formação de uma decoração natalina 

atraente para a cidade; 

3.2- Possibilitar a participação de todos os munícipes 

independentemente da capacidade financeira e possibilidade de 

investimento em decoração, viabilizando, através da participação, a 

integração de toda comunidade; 

3.3- Estimular a criatividade da comunidade, entidades, empresas, e 

segmentos organizados; 
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3.4- Incentivar, de modo particular, as famílias paialenses a enfeitarem 

suas residências no sentido de reviverem ou intensificarem as tradições 

do Natal, a cada ano, repassando a cultura aos seus filhos, netos e 

descendentes de preparar suas casas para a festa maior, o nascimento 

de Cristo dentro de cada coração. 

 

CAPITULO 4- DAS INSCRIÇÕES 

4.1- As inscrições poderão ser feitas diretamente na Prefeitura Municipal, 

com preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no local, entre 

os dias 01/11 a 30/11. 

4.2- Na inscrição deverão ser indicados, nome da empresa ou 

participação (responsável pelo imóvel), CNPJ, ou CPF, endereço completo, 

referencia de localização, telefone e responsável pela decoração. 

4.3- O responsável pela inscrição é também responsável pelo projeto e 

pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos. 

4.4- Poderão participar do presente concurso os imóveis e empresas 

situados na zona Urbana e Rural do Município de Paial e previamente 

inscritos, conforme este regulamento. 

 

CAPITULO 5 – DAS CATEGORIAS  

O concurso será dividido em 3 (três) categorias sendo: 

5.1- RESIDENCIAL URBANO: Correspondem imóveis residenciais 

situados no perímetro Urbano do Município; 

5.2 - RESIDENCIAL RURAL: Correspondem imóveis residenciais situados 

na zona Rural do Município; 

5.2- COMERCIAIS (VITRINES) URBANO E RURAL: Correspondem 

estabelecimentos comerciais, empresas e industrias.  

 

CAPITULO 6- DO JULGAMENTO 

6.1- O julgamento será realizado por uma comissão julgadora composta 

da seguinte forma: dois membros do Conselho Municipal de Cultura, dois 
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membros do Conselho Municipal de Turismo e um membro da 

Administração Municipal. 

6.2- A comissão julgadora devera observar os seguintes quesitos: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Harmonia e beleza do conjunto; 

d) Iluminação. 

6.3- Para cada um dos quesitos, o jurado devera dar nota de 5 a 10, 

podendo ser fracionada. 

6.4- Em caso de empate na soma dos pontos, o critério para escolha da 

ordem dos vencedores será maior pontuação em criatividade; 

permanecendo empate, maior pontuação em originalidade; 

permanecendo empate, maior pontuação em harmonia e permanecendo 

empate, sorteio; 

6.5- O julgamento acontecerá do dia 01/12 a 10/12, de acordo com a 

decoração que estiver instalada neste período. 

6.6- A avaliação final acontecerá no dia 12/12 através de fotos e visitas 

in loco.  

6.7- O resultado final e entrega da premiação será no dia 13 de Dezembro 

de 2019 em evento a ser realizado na Praça Municipal. 

 

CAPITULO 7- DA PREMIAÇÃO 

7.1 – Haverá premiação para ambas as Categorias, classificados em 1º 

Colocado; 2º Colocado e 3º Colocado. 

7.3- Os vencedores também terão suas decorações divulgadas na mídia 

regional. 

 

CAPITULO 8- DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1- A decoração de Natal deverá permanecer montada ate o dia 06 de 

Janeiro de 2020; 
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8.2- O custo dos materiais e da montagem da decoração e das vitrines 

ficará a cargo de cada participante; 

8.3- A inscrição e participação neste concurso implicam o total 

conhecimento e aceitação deste regulamento pelos participantes, bem 

como de seus termos e condições; 

8.4- Os participantes desde já autorizam o uso da sua imagem e da 

imagem de seu imóvel em matérias e ou propagandas deste concurso; 

8.5- Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos 

pelos membros da comissão do evento. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E 

TURISMO 

  

 

 

 

  


