
REGULAMENTO DO CONCURSO MELHOR DECORAÇÃO DE NATAL 2021 
 
OBJETIVO 
O concurso tem como objetivos: 
• Criar decoração alusiva ao Natal; 
• Resgatar o espírito natalino na comunidade; 
• Apresentar ao turista a percepção torrense das festividades natalinas; 
• Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade e a cultura regional; 
• Estimular o envolvimento e a participação da comunidade; 
• Impulsionar as vendas do comércio e serviços. 
 
PARTICIPANTES 
Poderão participar do concurso Melhor Decoração de Natal moradores de Torres, empresas e 
entidades do município nas seguintes categorias: 
• Comércio; 
• Hotéis, bares, restaurantes e similares. 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições dos interessados devem ser feitas no site da Prefeitura de Torres a partir de 01 de 
dezembro de 2021 e encerrando-se em 23 de dezembro de 2021. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
Os trabalhos apresentados em desacordo com o regulamento ou realizados fora do prazo estabelecido 
serão desclassificados; 
O tema da decoração deverá ser diretamente alusivo ao Natal; 
Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição no presente concurso 
dentro do prazo estabelecido, bem como providenciar todos os materiais necessários para a 
decoração; 
Não será devido e nem será cobrado qualquer valor para a inscrição; 
As decorações terão que demonstrar a temática do Natal com sua história, beleza e de forma criativa; 
Os objetos e materiais utilizados na decoração não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calçadas 
ou locais públicos; 
Os membros da Comissão Julgadora têm autoridade e autonomia sobre a análise da decoração 
alusiva ao Natal e suas decisões serão definitivas, não cabendo quaisquer recursos. 
 
AVALIAÇÕES 
A avaliação será efetuada por uma Comissão Julgadora, a ser definida pela Comissão Organizadora 
da Melhor Decoração de Natal, composta por 3 (três) integrantes, e compreenderá uma única fase. 
A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos gastos realizados pelos participantes do 
concurso Melhor Decoração de Natal. 
 
PREMIAÇÃO 
Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria. 
 
DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 
A divulgação dos vencedores será feita no dia 09 de Janeiro de 2021 através do site da Prefeitura de 
Torres. 


