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REGULAMENTO 

III CLICAÍ - Concurso Fotográfico 

 

I - DOS PROMOTORES 

Art. 1° O “III CliCaí - Concurso Fotográfico” é um concurso de fotografias 

promovido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, através da Secretaria 

Municipal da Administração, Planejamento e Meio Ambiente. 

 

II – JUSTIFICATIVA 

Sabe-se hoje que a Educação Ambiental, além de ser tratada como forma 

interdisciplinar, deve ultrapassar as fronteiras da escola, que deve ser expandida 

para todos os setores da comunidade, para que seus resultados sejam de fato 

significativos. 

De acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA - a 

Educação Ambiental é defina como um processo de formação e informação, que 

visa o desenvolvimento de uma consciência ambiental crítica para uma participação 

efetiva das comunidades no processo de preservação ambiental. 

Dias (2004) defende que a EA seja uma processo no qual as pessoas 

possam compreender a complexidade do meio em que vivemos e a importância da 

preservação deste. 

De acordo com Kossoy (2012) a fotografia sintetiza momentos do passado, 

de forma fidedigna, sendo que uma única imagem é capaz de traduzir e retratar 

informações a cerca de um determinado fato ou acontecimento. 

Desta maneira, abordar a temática ambiental, através de registros 

fotográficos, possibilita com que as pessoas descubram e valorizem os 

ecossistemas preservados do nosso município, propiciando assim a conscientização 

sobre a importância de mantê-los dessa maneira. 
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III – DOS OBJETIVOS 

Art. 2° Este concurso tem como objetivos: 

• Envolver a comunidade caiense em boas práticas ecológicas; 

• Promover a Educação Ambiental através de registros dos ecossistemas 

naturais preservados em nosso município; 

• Incentivar a preservação dos ecossistemas naturais; 

• Promover ações de conscientização ambiental através da realização de 

exposição fotográfica com esse temática; 

 

IV – DO TEMA: 

Art. 3º O tema do III CliCaí será “ Natureza Urbana: A beleza de Praças e 

Parques de São Sebastião do Caí ”, sendo que todas as fotografias devem ser 

realizadas dentro dos limites do município de São Sebastião do Caí. 

Parágrafo único – Fotos que não se enquadrem no tema serão automaticamente 

desclassificadas. 

 

V – DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 4º O “III Concurso Fotográfico CliCaí” é aberto a todos os cidadãos caienses, 

cuja participação efetivar-se-á mediante entrega da ficha de inscrição, juntamente 

com a fotografia e arquivo digital, dentro do prazo estabelecido no presente 

Regulamento. 

 

VI – DAS CATEGORIAS 

Art. 5º Os candidatos concorrerão em uma única categoria, entitulada “Categoria 

Livre” (destinada a qualquer cidadão caiense, que exerça ou não atividade 

profissional no ramo da fotografia ). 
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VII – DAS CONDIÇÕES 

Art. 6º Serão aceitas somente fotografias a cores. A revelação poderá ser em 

qualquer papel fotográfico, sendo o tamanho das fotografias obrigatoriamente 20cm 

X 30cm, não havendo exceções. Junto com a fotografia impressa deverá, 

obrigatoriamente, ser entregue um arquivo digital.  

Art. 7° A técnica é livre, podendo ser usado qualquer recurso complementar de 

lentes, de filtros especiais, de ampliação, etc. 

Art. 8° As fotografias devem ser inéditas, nunca premiadas ou publicadas em 

qualquer outro concurso. 

Art. 9° Fica obrigatório, em caso de fotografias onde apareçam pessoas, a 

autorização do uso de imagem da pessoa fotografada, a qual deve ser enviada por 

escrito juntamente com a fotografia. 

Art. 10° Cada concorrente poderá inscrever-se com somente uma única foto, de 

acordo com as regras acima citadas 

 

VIII – DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS 

Art. 11º As fichas de inscrições estão à disposição na Secretaria Municipal da 

Administração, Planejamento e Meio Ambiente, localizada à rua Pinheiro Machado, 

nº 600, centro, São Sebastião do Caí ou no site: www.saosebastiaodocai.rs.gov.br 

Art. 12º A inscrição e a entrega das fotografias deverão ser feitas pessoalmente no 

local referido no Art. 11° do presente Regulamento, nos dias úteis entre  9 de abril à 

11 de maio, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h15 às 16h30, e 

nas sextas-feiras, das 730h às 13h00, não havendo taxa de inscrição. 

Art. 13° No verso de cada fotografia, no canto inferior direito, deverá ser colada uma 

etiqueta de cor branca no tamanho 04 cm X 10 cm, contendo as seguintes 

informações: Nome completo do candidato, nº RG e  local onde foi registrada a 

fotografia  

Art. 14° A fotografia deverá ser entregue em envelope lacrado, identificado com os 

dados do candidato. A ficha de inscrição deverá estar devidamente preenchida e 
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grampeada junto ao envelope, pelo lado externo. O participante deverá anexar cópia 

do RG e cópia de comprovante de residência à ficha de inscrição. 

 

IX – DO JULGAMENTO 

Art. 15° A seleção e o julgamento das fotografias serão feitos por uma comissão de 

três (03) jurados, composta por profissionais ligados à Fotografia e Ecologia, 

posteriormente indicados pela Comissão Organizadora, além de votação pelo 

Facebook, através da página oficial da Prefeitura de São Sebastião do Caí, onde a 

foto mais curtida de cada categoria receberá 10 pontos, a 2ª colocada 9 pontos, a 3ª 

colocada 8 pontos, a 4º colocada 7 pontos, a 5º colocada 6 pontos,  E TODAS AS 

DEMAIS FOTOS PARTICIPANTE 5 PONTOS. Os jurados avaliarão cada foto, de 

maneira individual, e atribuirão à estas, notas de 5 a 10. A soma dos pontos 

distribuídos pelos jurados e pela avaliação via facebook resultará na classificação 

final. 

Art. 16° As fotos serão divulgadas na página da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião do Caí, no Facebook à partir do dia 14 de maio de 2018 e ficarão 

disponíveis para votação (curtidas) até as 15h do dia 18 de maio de 2018. Paralelo a 

isto, será realizada a votação pelo corpo de jurados, que receberá os arquivos 

fotográficos por via digital, e terão o mesmo período para avaliação e votação. 

Fica vedado o investimento de recursos financeiros para publicidade de qualquer 

material nas redes sociais ou beneficiamento de uma das imagens inscritas no 

concurso, como, por exemplo, compra de likes, impulsionamento, entre outros, 

estando sujeito à desclassificação da imagem no concurso. 

Art. 17° A Comissão Julgadora utilizará como critérios: qualidade técnica, fidelidade 

ao tema, criatividade e originalidade. 

Art. 18° Como critérios de desempate serão utilizados os seguintes itens: 

a) Primeiro critério de desempate: Média dos jurados técnicos; 

b) Segundo critério de desempate: Número de curtidas de cada foto na rede social 

Facebook; 

c) Terceiro critério de desempate: Sorteio público; 
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X – DO RESULTADO 

Art. 19° O resultado do concurso será divulgado no dia 23 de maio de 2018, através 

da página da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí –

www.saosebastiaodocai.rs.gov.br e na página oficial da prefeitura no facebook. Os 

vencedores serão informados por contato telefônico. 

 

XI – DA PREMIAÇÃO 

Art. 20° As 05 (cinco) melhores fotografias receberão troféu, certificado e prêmios 

distribuídos da seguinte forma: 

a) 1° Lugar: R$ 1.000,00 + 2 ingressos (pista) para a 21º Festa da Bergamota e das 

Flores, no dia 10 de junho de 2018 – Show Nacional – Bruno e Marrone 

b) 2° Lugar: R$ 800,00 + 2 ingressos (pista) para a 21º Festa da Bergamota e das 

Flores, no dia 10 de junho de 2018 – Show Nacional – Bruno e Marrone 

c) 3° Lugar: R$ 600,00 + 2 ingressos (pista) para a 21º Festa da Bergamota e das 

Flores, no dia 10 de junho de 2018 – Show Nacional – Bruno e Marrone 

d) 4º Lugar: R$ 400,00 + 2 ingressos (pista) para a 21º Festa da Bergamota e das 

Flores, no dia 10 de junho de 2018 – Show Nacional – Bruno e Marrone 

e) 5º Lugar: R$ 200,00 + 2 ingressos (pista) para a 21º Festa da Bergamota e das 

Flores, no dia 10 de junho de 2018 – Show Nacional – Bruno e Marrone 

Art. 21° Os demais participantes inscritos poderão solicitar para a Secretaria 

Municipal da Administração, Planejamento, e Meio Ambiente “Certificado de 

Participação”. 

 

XII – DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

Art. 22° Os prêmios serão entregues em solenidade, no dia 2 de junho de 2018, 

sábado, às 15h, no “Espaço Ecológico” da 21° Festa Nacional da Bergamota e da 

Flores. 
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XIII – DA DIVULGAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 

Art. 23° As fotografias premiadas serão divulgadas em exposição itinerante, 

mediante agendamento na Secretária Municipal da Administração, Planejamento, e 

Meio Ambiente. A exposição no “Espaço Ecológico” da 21° Festa Nacional da 

Bergamota e da Flores,  do dia 30 de maio à 10 de junho de 2018. 

XIV – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 24° A Comissão Organizadora é constituída por representantes da Secretaria 

Municipal da Administração, Planejamento e Meio Ambiente, do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura. 

XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25° É vetada a participação de qualquer funcionário da Prefeitura de São 

Sebastião do Caí (Servidor Público, Cargo em Comissão e Estagiário) locado na 

Secretaria Municipal da Administração, Planejamento, e Meio Ambiente e de seus 

parentes em 1º grau, bem como a participação de Secretários e Coordenadores 

municipais, de qualquer secretaria. 

Art. 26° Os casos eventualmente omissos no presente regulamento serão resolvidos 

pela entidade promotora, por meio da Comissão Organizadora, sendo que durante a 

fase de seleção e julgamento das obras, os mesmos serão de competência da 

Comissão Julgadora. 

Parágrafo único - Tanto as decisões da entidade promotora, por meio de sua 

Comissão Organizadora, como as da Comissão Julgadora, não serão passíveis de 

recurso ou qualquer tipo de revisão, em qualquer tempo. 

Art. 27° Os promotores, apoiadores e patrocinadores do evento ficam autorizados a 

utilizar as fotografias em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigações com 

cachês, taxas e/ou direitos para os autores ou possíveis figurantes, 

comprometendo-se a publicar sempre o nome do fotógrafo. 

Art. 28° Para o conhecimento da autoria das fotografias fica valendo a declaração 

do candidato, na ficha de inscrição. Caso seja levantada qualquer hipótese de 

inveracidade das mesmas, a fotografia será automaticamente desclassificada e a 
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Comissão Organizadora isentada de eventuais responsabilidades. Não serão 

aceitos pseudônimos. 

Art. 29° As fotografias inscritas não serão devolvidas aos participantes. 

Art. 30º A inscrição no concurso implica a imediata adesão a todas as condições 

estabelecidas neste regulamento, bem como às decisões da entidade promotora e 

Comissão Julgadora. 

Art. 31° O participante que vier, por qualquer motivo, denegrir a imagem dos 

promotores, apoiadores, patrocinadores e jurados do concurso, ou de qualquer outro 

participante, através de redes sociais ou de qualquer outro meio de comunicação, 

SERÁ DESCLASSIFICADO DO CONCURSO , sendo que esta decisão caberá à 

entidade promotora, por meio de sua Comissão Organizadora, não sendo passível 

de recurso ou qualquer tipo de revisão, em qualquer tempo. 

Art. 32º Este regulamento deverá ser aprovado através de Decreto Municpal. 

 

 

________________________________ 

Luciano Baldessarini 

Secretário da Administração, Planejamento 

Meio Ambiente 

 

 

 


