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1º Concurso de Vitrines e Residências “Natal Luzes no Paraíso”  

  

1. Objetivo Geral:  

Estimular as vendas de Natal no comércio local, e envolver a comunidade no espirito 

natalino.   

2. Objetivos Específicos:  

                2.1 Encantar o consumidor  

                2.2 Reconhecer o esforço das empresas locais na decoração de suas vitrines e 

fachadas, bem como os jardins e fachadas das residências 

                2.3 Proporcionar uma campanha conjunta entre as entidades locais e a prefeitura 

municipal de Paraíso do Sul e a comunidade.  

3. Justificativa:  

                O presente projeto justifica-se pela importância de conciliar uma fase do ano bonita, 

repleta de sentimentos e tão estimulante para o comércio, encantando o consumidor. Com 

este estímulo, além da valorização do “espírito de Natal”, o projeto quer acender em cada 

pessoa, o sentimento de valorização da nossa cultura.  

 4. Participação:  

 Poderão participar todos os estabelecimentos comerciais da cidade e todos os 

cidadãos residentes em Paraíso do Sul.  

 5. Inscrição:  

A participação no concurso somente poderá ser realizada mediante inscrição, sujeita 

ao atendimento das disposições do presente regulamento. A inscrição deverá ser feita através 

da ficha que encontra-se em anexo e encaminhada a coordenação do “Natal Luzes no 

Paraíso” 

Período das inscrições: de 1º até o dia 17 de novembro de 2017.  

Endereço para entrega:   

             Secretaria Municipal de Educação e Cultura -  Av 1º de Janeiro, 760 – centro – Paraíso 

do Sul   e-mail: educpsul@gmail.com - Fone (55) 3262 1026 

 

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Max Retzlaff, 150 – Cep 96530-000 – CNPJ 92.000.207/0001-84 

E-mail da Pref. Mun. de Paraíso do Sul: prefeitura@paraísodosul.rs.gov.br  

Fone/fax  (55) 3262 1032/1122 webmail.paraisodosul.rs.gov.br 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 

 

 

mailto:educpsul@gmail.com
mailto:prefeitura@paraísodosul.rs.gov.br


2 
 

6. Premiação:  

O Concurso premiará as melhores decorações, do primeiro e segundo lugar em cada 

categoria, na categoria Vitrine de Loja conforme regulamento, ou residência com a seguinte 

premiação: 

1 - Categoria -  Vitrine ou Fachada de Loja 

1º Lugar – Troféu e R$ 500,00  

2º Lugar – Troféu e R$ 250,00 

2 - Categoria -  Residência 

1º Lugar – Troféu e R$ 500,00  

2º Lugar – Troféu e R$ 250,00 

7. Comissão julgadora:  

7.1 A comissão julgadora será escolhida pela Comissão Organizadora e será composta por 

pessoas  sem vínculo com os participantes.  

A proposta é a que a avaliação seja neutra. Recebidas as inscrições, a comissão 

julgadora, já instruída nos critérios de avaliação, visitará os estabelecimentos e residências no 

período indicado para avaliação. As vitrines e residências serão fotografadas no momento da 

visita, sendo analisada a decoração na parte externa e interna visíveis a partir da calçada do 

imóvel, ou seja, fachadas, jardins e vitrines, quando a comissão atribuirá notas de um a dez aos 

critérios estabelecidos, portanto, as mesmas deverão estar decoradas e prontas para a visita. A 

avaliação será feita entre os dias 10/12/2017 e 15 de dezembro de 2017. Uma vez visitada a 

vitrine ou a residência a comissão não retornará mais aquele local. A nota final da avaliação 

das lojas e residências será o resultado da média das notas dos participantes da comissão 

julgadora. Às decisões desta comissão não caberão qualquer oposição ou espécie de recurso 

ou contestação.  

8. Avaliação:  

8.1 A avaliação obedecerá aos seguintes critérios de adequação ao tema “Natal Luzes no 

Paraíso”.  

8.1.1 Criatividade e Beleza 

A decoração das vitrine, fachadas e jardins deverão estar adequadas ao tema, com elementos 

que caracterizam o Natal  

a) limpeza geral do espaço;  

b) harmonia de cores e formas;  

c) diversidade de materiais utilizados para a confecção do cenário;  

d) cuidado com o acabamento; 

e) aproveitamento da luz para a criação do cenário  ou destaque de produtos; 
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8.1.2 Originalidade e Inovação  

A vitrine, fachadas e jardins deverão ser criativos e originais, sem fugir do tema principal,  

a) desenvolvimento do tema “Natal”;  

b) aproveitamento de produtos da empresa na composição da vitrine (somente para 

lojistas) 

c) utilização de materiais ecologicamente corretos, que possam ser reciclados/ 

reaproveitados ou da cultura local 

8.1.3 Harmonia e integração do tema com o produto ofertado  

A integração dos produtos da loja com a vitrine ou residência e com o “Natal Luzes no 

Paraíso” 

a) equilíbrio dos elementos; 

b) qualidade da visualização ao público; 

c) simplicidade da composição; 

d) disposição dos elementos; 

 8.2. Os jurados atribuirão para cada critério, notas de 01 a 10, sendo vencedor o 

estabelecimento comercial (vitrine) ou residência que somar maior número de pontos, na 

média dos jurados.  

9. Divulgação dos resultados:  

A divulgação dos vencedores acontecerá no dia 20 de dezembro/2017.  

10. Imagem dos participantes:  

Os participantes autorizam a utilização de seus dados e imagens, para divulgação, no 

site prefeitura@paraísodosul.rs.gov.br, na imprensa (falada, escrita) e ainda o direito sobre 

fotografias que por ventura forem tiradas para uso da Coordenação do “Natal Luzes no 

Paraíso” 

11. Casos omissos:  

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora do Concurso do 

“Natal Luzes no Paraíso” 

14. Disposições gerais:  

14.1 A decoração de Natal deverá permanecer montada até o dia 06 de janeiro de 2018.  

14.2 A inscrição neste concurso implica total e absoluta concordância com os termos deste 

regulamento. 

14.3 O custo dos materiais e da montagem da decoração ficará a cargo de cada participante.  

14.4 As vitrines não poderão sofrer alterações durante o período de avaliação. 

mailto:prefeitura@paraísodosul.rs.gov.br
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14.5 Em caso de empresas que tenham filiais, cada filial concorre em separado no concurso, 

assim, o prêmio será entregue à loja vencedora.  

15. Realização:  

15.1 Coordenação do “Natal Luzes no Paraíso”, Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, 

através da Secretaria Municipal de Educação  e Cultura  

Paraíso do Sul, 13 de outubro de 2017. 
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1º Concurso de Vitrines e Residências “Natal Luzes no Paraíso 2017”  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1 - CATEGORIA LOJISTA – VITRINE E FACHADA DE LOJA 

Razão Social do Estabelecimento Comercial: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nome do Proprietário: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Endereço completo do Estabelecimento Comercial : ___________________________________ 

_____________________________________________________________ ________________ 

CNPJ Nº _______________________________   CPF Nº __________________________  

Fone (        )  __________________________ Celular (       )____________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

 

2 - CATEGORIA  RESIDÊNCIA – FACHADA E JARDIM 

Nome do  Responsável pela Decoração: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Endereço da Residência: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ nº _____________ 

CPF Nº ________________________________ Fone (        )  ___________________________ 

Celular (       )_________________________ E-mail: ___________________________________ 

Estou de acordo com as condições estabelecidas no REGULAMENTO. 

Paraíso do Sul, ____ de ____________________ de 2017. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 

As fichas deverão ser preenchidas e entregues no endereço relacionado no Regulamento. IMPORTANTE: Período das inscrições 

de 01 a 17/11/2017; a decoração deve estar pronta até as visitas da comissão que  acontecem no período de 10 a 15/12 e devem 

permanecer até 06/1/2018; a divulgação dos vencedores será no dia 20/12; o Regulamento encontra-se no mural da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e no site: http://paraisodosul.rs.gov.br  

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul 

Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Max Retzlaff, 150 – Cep 96530-000 – CNPJ 92.000.207/0001-84 

E-mail da Pref. Mun. de Paraíso do Sul: prefeitura@paraísodosul.rs.gov.br  

Fone/fax  (55) 3262 1032/1122 webmail.paraisodosul.rs.gov.br 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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