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DBCRETO N" 057/2013, DB 20 DE AGOSTO DE 2013.

INSTITUI O REGULAMENTO DOS CONCURSOS
CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNUTUO
GODÓI.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal do Município de Cândido Godói, Estado do
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n'2.35712013.
considerando a necessidade de regulamentação da rcalização dos concursos culturais municipais institui
o presente Regulamento de Concursos Culturais.

REGULAMENTO DE CONCURSOS CULTURAIS

Capítulo I
DrsPosrÇÕps pnnlrMrNARES

Art- 10 - Os Concursos Culturais de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer
modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito otr
serviço, promovidos na área do Executivo Municipal processar-se-ão de conformidade com a Lei no
2.3 57 12013 e o presente Regulamento.

Att' 20 - Compete a Secretaria da Educação e Cultura, coordenar a realização clo
Concurso Cultural.

Art.30 - No processamento do concurso curtural importa:
I - Dar toda a publicidade, por meio de editais, das condições em que se realizarão;II - Receber, indistintamente, a inscrição de todos quantos atenderem os requisitos legais

e as exigências do edital;
III - observar, em relação a todos os concorrentes, o mesmo processo de exarne, aexigência do mesmo nívei de conhecimentos e igual critério de julgamento;
IV - Facilital ao candidato, aprovado ou não, o conhecimento dos resultados que obteve.

bem como dos que forem conferidos aos demais concorrentes e do critério de julgamento aclotado.

Art' 40 - E proibida a inscrição dos membros pertencentes à Comissão organizaclora noscollcursos públicos de que trata o presente Regulamento, estendendo-se a vedaçào às pessols
relacio.adas através de parentesco consanguíneo orãÍi*.

Capítulo II
OBJETO

Art' 50 - O objeto do Concurso Cultural é a escolha de trabalhos artísticos culturais cpre
representem o Município de Cândido Godói.
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Art. 60 - As propostas deverão considerar a trajetória histórica do Município, resgatando

o passado e valorizar o cidadão godoiense enquanto sujeito da história.

Capítulo III_
DAS INSCRIÇOES

I

Art. 70 - O
publicações da Prefeitura

Art. O edital do

será aberlo através de edital. publicado no painel de

, ou, outros meios de comunicações existentes.

Concurso Cultural deverá conter a data de abertura e encemamento

das inscrições, o local e horário em que as mesmas serão recebidas;

deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada.
nico: O pedido de inscrição significa a aceitação pelo candidato das normas

para o concurso respectivo.

Capitulo IV
DAS PROPOSTAS

deverão
inéditas, genuínas e originais dos próprios concolTentes com caráter

autor da proposta finalista deverá estar disponível para aceitar adaptaçõ es

viabilizar a produção dos respectivos materiais.

ll - Cada candidato participante terá direito a apresentação de somente uma Útnica

proposta.

Capitulo V
DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 12 - A Comissão Julgadora, formada por pessoas inidôneas e

Executivo Municipal, observado o Regulamento farão a seleção da Proposta cultural.

Art. 13 - Os critérios adotados pela Comissão Julgadora para avaiiação das propostas

deverão estar de acordo com o disposto no Edital do Concurso Cultural'

Art. 14 - A clecisão da Comissão Julgadora será soberana e contra ela não caberá

nenhum recllrso da ciassificação das propostas'

Capitulo VI
DOS RECURSOS

Art. 15 - Será Íacultado ao candidato recorrer de qualquer decisão ref-erente à sua

I

nomeadas pelo
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participação no Concurso, devidamente fundamentado e instruído, no prazo de três dias úteis de cada
etapa do Concurso Cultural.

Art. 16 - O Concurso Cultural poderá ser anulado quando I'orem constataclas
irregularidades no cumprimento deste Regulamento;

Capitulo VII
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. - A Comissão Julgadora analisará todas as propostas e classiÍicará os clez
e fará ampla divulgação do mesmo.

A premiação

Capitulo IX
DAS DISPOSIÇOES FINAIS

I Todos os inscritos neste concurso estão cientes e concordam com as

Art.20 - o vencedor transferirá, expressamente, os direitos de propriedade ao Municipio

organização do Concurso Cultural reserva-se o direito de eÍbtuar alteraçc-res
no objeto selecionado.

Regi

I rt
Ílnalistas deste

Ato

Capitulo VIII
DA PREMIAÇÃO

será definida de acordo com o Concurso Cultural, especiÍicado no

nornlasArt.

de

que

I

Municipal

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."

da

e

ao

Art. 22 - Caso seja constatado plagio, posteriormente a data de publicação clos
resultados. o rlesmo será automaticamente desclassiticado, independente da Íase em que se encontrel c)

concurso cultural.

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, em 20 de Agosto de 2013.


