
EDITAL	Nº	98,	DE	19	de	maio	de	2017	

	

"DISPÕE	SOBRE	A	PARTICIPAÇÃO	DO	I

CONCURSO	 DE	 FOTOGRAFIA

AMBIENTAL	DE	IVOTI."

MARIA	DE	 LOURDES	BAUERMANN,	 Prefeita	Municipalde	 Ivoti,	 no	 uso

de	 suas	 atribuições	 legais	 e	 em	 conformidade	 com	 o	 disposto	 no	 Decreto	 nº

43/2017	,	através	da	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente,	torna	público		o

I	 Concurso	 de	 Fotografia	 Ambiental	 de	 Ivoti	 com	 a	 temática	 “Nossa	 água	 e

suas	belezas	naturais”,	bem	assim,	a	forma	de	sua	participação,	conforme	segue:

1.	DISPOSIÇÕES	INICIAIS

1.1.	O	 I	 Concurso	 de	 Fotografia	 Ambiental	 de	 Ivoti	 tem	 por	 objetivo	 estimular

reflexões	sobre	a	relação	entre	o	homem	e	seu	ambiente,	por	meio	da	linguagem

fotográfica	 sendo	 parte	 integrante	 da	 XIII	 Semana	Municipal	 do	Meio	 Ambiente

de	Ivoti.

2.	DA	TEMÁTICA

2.1.	O	 I	 Concurso	 de	 Fotografia	 Ambiental	 de	 Ivoti	 contempla	 o	 seguinte	 tema

geral:	“Nossa	água	e	suas	belezas	naturais”.

2.2.	O	I	Concurso	de	Fotografia	Ambiental	de	 Ivoti	 tem	como	principal	objetivo

incentivar	 a	 observação,	 a	 sensibilidade	 e	 a	 responsabilidade	 com	 o	 meio

ambiente.

2.3.	Serão	aceitos	somente	os	trabalhos	fotográficos	que	representem	os	recursos

hídricos	 existentes	 no	 município	 de	 Ivoti,	 mais	 especificamente	 as	 águas

superficiais.

2.3.1.	 Entendem-se	 como	 águas	 superficiais	 todas	 as	 águas	 que	 escoam	 ou	 se

acumulam	 na	 superfície	 do	 solo,	 como	 os	 rios,	 riachos,	 arroios,	 sangas,	 lagos,

lagoas,	açudes	e	banhados.

3.	PÚBLICO	ALVO

3.1.	Poderão	inscrever-se,	estudantes,	fotógrafos	amadores	residentes	em	Ivoti	ou

de	 outras	 cidades,	 mediante	 a	 remessa	 dos	 trabalhos	 originais	 dentro	 do	 tema

proposto,	e	acompanhados	de	inscrição	devidamente	preenchida.

3.2.	Não	poderão	participar	do	concurso:	servidores	da	Secretaria	de	Saneamento



e	Meio	Ambiente,	assim	como	os	componentes	da	Comissão	Julgadora	envolvidos

diretamente	na	realização	do	projeto.

4.	INSCRIÇÃO	E	PARTICIPAÇÃO

4.1.	A	inscrição	é	gratuita	e	poderá	participar	qualquer	cidadão	residente	em	Ivoti

ou	de	outras	cidades.

4.2.	O	Concurso	será	individual,	sendo	vetados	trabalhos	apresentados	com	dupla

autoria.

4.3.	Cada	participante	poderá	enviar	até	duas	(2)	fotos	de	sua	autoria,	sendo	que	a

comissão	julgadora	escolherá	apenas	uma	para	concorrer	com	as	demais.

4.4.	Os	 trabalhos,	 acompanhados	 da	 ficha	 de	 inscrição,	 em	 anexo	 a	 este	 Edital,

devem	ser	 entregues	no	 seguinte	 endereço,	 através	de	 registro	de	protocolo,	 ou

via	correio:

Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente	de	Ivoti

Departamento	de	Meio	Ambiente

A/C	Jéssica	Arnhold

Rua	José	de	Alencar,	780

Bairro	Centro

Ivoti	-	RS

CEP:	93900-000

4.5.	A	ficha	de	 inscrição	deverá	ser	devidamente	preenchida,	digitada,	assinada	e

entregue	juntamente	com	as	fotos	reveladas.

4.5.1.	 As	 fotos	 deverão	 ser	 salvas	 em	 um	 CD	 e	 também	 entregues	 ao

Departamento	do	Meio	Ambiente.

4.6.	As	fotos	deverão	ser	coloridas,	e	deverão	ser	enviadas	em	formato	digital	JPG,

nas	dimensões	20cm	x	30cm,	na	orientação	paisagem.

4.7.	O	participante	deverá	fazer	a	 identificação	no	verso	dos	trabalhos,	contendo

as	seguintes	informações:

a)	Nome;

b)	Título	da	obra;

c)	Descrição	do	local	ou	objeto,	conforme	a	ficha	de	inscrição,	em	letra	legível	ou

digitado.

4.8.	 Todos	 os	 trabalhos	 inscritos	 serão	 submetidos	 a	 uma	 seleção	 pelos

componentes	 da	 Comissão	 Julgadora	 e,	 dentre	 esses,	 10	 trabalhos	 serão

escolhidos	para	 exposição	e	divulgação,	 sendo	 selecionados,	 então,	os	 1°,	 2°	 e	 3°



lugares,	para	o	recebimento	da	premiação	prevista	no	Decreto	nº	43/2017.

4.9.	A	falta	de	informação	ou	veracidade	quanto	a	qualquer	informação	constante

da	ficha	de	inscrição,	poderá	implicar	em	automática	exclusão	do	participante	do

concurso.

4.10.	 Caso	 ocorra	 a	 identificação	 de	 pessoas	 nas	 fotos,	 o	 autor	 da	 foto	 deverá

apresentar	 uma	 autorização	 de	 uso	 de	 imagem,	 assinada	 pelas	 pessoas

fotografadas,	caso	contrário	a	foto	estará	automaticamente	desclassificada.

4.10.1.	 A	 Prefeitura	 de	 Ivoti	 não	 se	 responsabilizará	 pelo	 inadequado	 uso	 do

direito	de	imagem.

4.11.	Serão	aceitas	apenas	as	inscrições	e	os	trabalhos	entregues	dentro	do	prazo

e	das	normas	de	apresentação	descritos	nesse	regulamento.

5.	FOTOGRAFIAS	E	EQUIPAMENTOS

5.1.	Cada	participante	deve	 indicar	o	 tipo	de	equipamento	utilizado	para	 fazer	a

fotografia:

a)	Semi-profissional;

b)	Câmeras	digitais	simples;

c)	Aparelho	celular.	

5.2.	 É	 expressamente	 proibido	 qualquer	 gravura,	 marca	 d’água	 ou	 afim	 na

fotografia,	 apagar	 elementos,	 mudar	 a	 composição	 original,	 inserir	 elementos,

trocar	o	fundo,	fundir	imagens	e	outros	retoques.

5.2.1.	Ajustes	de	contraste,	brilho,	saturação	e	nitidez	serão	aceitos.	

5.3.	Efetivada	a	inscrição,	não	serão	permitidas	correções	ou	alterações	nas	obras

ou	em	qualquer	documento.

6.	CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÕES

6.1	Na	avaliação	serão	considerados	os	seguintes	critérios:	

a)	Originalidade;

b)	Composição;

c)	Relevância	em	relação	ao	valor	socioambiental.

7.	JULGAMENTO

7.1.	As	 fotografias	 serão	avaliadas	pela	Comissão	 Julgadora,	 composta	por	cinco

pessoas,	entre	elas	representantes	de	profissionais	da	área	de	fotografia	indicados

pela	organização	do	concurso	e	representantes	da	organização.

7.2.	 Serão	 selecionadas	 até	 10	 (dez)	 fotos	 para	 compor	 a	 exposição,	 que

ficarão	 expostas	 nos	 espaços	 públicos	 durante	 o	 ano	 de	 2017,	 e	 no	 dia	 da



premiação	e	encerramento	do	evento.

7.2.1.	As	fotos	também	serão	expostas	no	Núcleo	de	Casas	Enxaimel.

7.3.	Os	três	(3)	primeiros	colocados	serão	comunicados	por	e-mail	ou	telefone	no

dia	08	de	junho	de	2017.

8.	PREMIAÇÃO

8.1.	Serão	conferidos	os	seguintes	prêmios:

a)	1°	Lugar:	Câmera	Digital;

b)	2°	Lugar:	Câmera	Instantânea	Fujifilm	Instax	Mini	8;

c)	3°	Lugar:	Livro	Sobre	Fotografia.

8.2.	Todos	os	participantes	receberão	um	certificado	de	participação	emitido	pela

Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente,	e	as	10	(dez)	fotos	selecionadas	serão

transformadas	em	calendário	ou	agenda.

8.2.1.	 As	 obras	 poderão	 fazer	 parte	 de	 um	 catálogo	 específico	 e	 expostas	 em

locais	públicos	e/ou	divulgadas	através	das	 redes	 sociais	da	Prefeitura	Municipal

de	 Ivoti	 e	 do	 Centro	 de	 Educação	 Ambiental	 do	 Município	 de	 Ivoti	 (CEAMI),

sempre	indicando	os	créditos	da	imagem.

9.	DAS	INSCRIÇÕES

9.1.	O	I	Concurso	de	Fotografia	Ambiental	de	Ivoti,	organizado	pela	Secretaria	de

Saneamento	 e	 Meio	 Ambiente,	 será	 realizado	 de	 acordo	 com	 a	 seguinte

programação:

a)	O	período	de	inscrições	será	de	22/05/2017	a	02/06/2017,	das	12h	às	17h45;

b)	A	seleção	dos	trabalhos	ocorrerá	em	05/06/2017,	na	Secretaria	de	Saneamento

e	Meio	Ambiente;

c)	 A	 divulgação	 dos	 resultados	 para	 os	 premiados	 ocorrerá	 no	 dia	 08/06/2017,

através	de	contato	telefônico	e/ou	e-mail;

d)	A	Exposição	e	a	Premiação	ocorrerão	no	dia	10/06/2017,	às	13h,	no	Núcleo	de

Casas	Enxaimel	do	Buraco	do	Diabo,	na	localidade	de	Feitoria	Nova.

10.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS

10.1.	As	fotografias	entregues	não	serão	devolvidas.

10.2.	O	participante	do	 I	Concurso	de	Fotografia	Ambiental	de	 Ivoti,	 a	partir	da

inscrição	no	concurso,	cede	os	direitos	autorais	para	o	uso	de	sua	 imagem	e	das

fotografias	 inscritas,	 para	 uso	 na	 Internet,	 vídeos,	 folders,	 fotos,	 apresentações,

cartazes,	 jornais,	 entre	 outros	meios	 de	 comunicação,	 inclusive	 como	 forma	 de



propaganda	 e	 divulgação	 do	 evento,	 sem	 qualquer	 ônus	 para	 o	 Município	 	 de

Ivoti.

10.3.	 Para	 as	 fotografias	 inscritas,	 que	 expuserem	 a	 imagem	 de	 outras	 pessoas

que	não	seja	do	próprio	participante,	deverá	ser	preenchida	a	autorização	de	uso

de	imagem	e	ser	entregue	no	ato	da	inscrição.

10.4.	Os	participantes	têm	a	responsabilidade	de	obter	o	Termo	de	Autorização

(Anexo	 III),	 quando	 a	 imagem	 envolver	 alguma	 propriedade	 privada	 ou	 pessoa

que	possa	 ser	 identificada,	 e	o	Termo	de	Autorização	 II	 (ANEXO	 IV),	 quando	 a

imagem	envolver	várias	pessoas.

10.5.	Cada	 participante	 está	 ciente	 de	 que	 somente	 poderá	 enviar	 fotos	 de	 sua

autoria	sendo	expressamente	proibido	o	envio	de	fotos	cujo	direito	de	titularidade

seja	de	terceiros.

10.6.	Cada	participante	é	responsável	pela	entrega	das	fotos	no	local	de	inscrição,

ou	entrega	até	a	data	 limite	através	de	postagem	postal	 (será	considerada	a	data

de	recebimento	e	não	de	postagem),	e	deverá	responder	por	eventuais	utilizações

indevidas	 da	 foto	 que	 enviou,	 não	 cabendo	 ao	 Município	 de	 Ivoti,	 através	 dos

Departamentos	organizadores	do	presente	Concurso,	nenhuma	responsabilidade,

tampouco	 indenização,	em	virtude	do	envio	de	 fotos	em	situações	previstas	nos

itens	10.2	e	10.3.

10.7.	 O	 Município	 de	 Ivoti	 não	 se	 responsabilizará	 pelo	 uso	 de	 imagem	 das

pessoas	 fotografada,	 cabendo	 exclusivamente	 ao	 autor	 da	 fotografia	 obter	 as

autorizações	necessárias,	bem	como	responder	pelas	 implicações	 legais	em	caso

de	questionamentos	judiciais	ou	extrajudiciais.

10.8.	 O	 Município	 de	 Ivoti	 não	 se	 responsabilizará	 por	 eventuais	 danos	 ou

extravios	 dos	 materiais	 de	 inscrição	 provocados	 antes	 da	 sua	 recepção	 pela

organização	do	concurso.

10.9.	 Todo	 participante	 deste	 concurso	 declara,	 com	 o	 ato	 de	 sua	 inscrição,

conhecer	e	concordar	plenamente	com	as	condições	deste	Regulamento.

10.10.	 Os	 casos	 omissos	 a	 este	 regulamento	 serão	 resolvidos	 pela	 Comissão

Julgadora.

Prefeitura	Municipal	 de	 Ivoti,	 aos	 dezenove	 (19)	 dias	 do	mês	 de	maio	 de

2017.

																							MARIA	DE	LOURDES	BAUERMANN



Prefeita	Municipal

	


