
 
 

 

DECRETO Nº. 157/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.  

 

 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO 

CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE NO 

EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo 

Verde, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o Lei Complementar nº. 149, de 15 de dezembro de 2021; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica instituído a realização do Concurso de Decoração Natalina no 

presente exercício, com fulcro no art. 09º da Lei Complementar nº. 149, de 15 de dezembro de 

2021. 

Art. 2º. A data de inscrição, para os munícipes residentes e domiciliados no 

perímetro urbano de Campo Verde e empresas constituídas e/ou com sede neste município, será 

do dia 20 até 30 de dezembro do presente exercício, vedada a inscrição de prédios e autarquias 

públicas (Federal/Estadual/Municipal) e dos membros da Comissão Julgadora. 

Parágrafo único – As inscrições deverão ser realizadas através de formulário 

eletrônico, devendo entre outros documentos, ser anexado 01 (uma) foto da decoração que será 

avaliada, e ainda, no ato da inscrição fica autorizado pelos participantes inscritos, a utilização 

pela Comissão Julgadora, de imagens, nome e voz dos ganhadores, conforme disposição no 

regulamento. 

Art. 3º. A Comissão Julgadora encarregada da escolha dos vencedores será 

composta por: 



 
 

 

I – Um representante/servidor designado pelo Gestor da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico; 

II – Um representante designado pela Diretoria do Centro Empresarial de 

Campo Verde – CEMP; 

III – Um representante/servidor designado pelo Gestor da Secretaria 

Municipal de Fazenda; 

IV – Um representante da Cooperativa de Crédito Sicoob – Sede em 

Primavera do Leste por intermédio da Agência de Campo Verde/MT. 

V – Um representante/servidor designado pelo Gestor da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

Art. 4º. A premiação para pessoa física, categoria residencial (fachadas), será 

oferecida pela Instituição Financeira – Sicoob, conforme compromisso celebrado para com o 

Executivo Municipal, sendo: 

I - 1º prêmio - R$ 1.000,00 (mil reais) – poupança Sicoob; 

II - 2º prêmio - R$ 1.000,00 (mil reais) – poupança Sicoob; 

III - 3º prêmio - R$ 1.000,00 (mil reais) – poupança Sicoob. 

Art. 5º. A premiação para pessoas jurídicas, categoria comercial (vitrines), 

será de 100% (cem por cento) da isenção da taxa de Alvará de funcionamento relativo ao 

exercício de 2022, emitido pelo Executivo Municipal, será: 

I - 1º prêmio – isenção de 100% (cem por cento) da taxa de Alvará; 

II - 2º prêmio – isenção de 100% (cem por cento) da taxa de Alvará; 

III - 3º prêmio – isenção de 100% (cem por cento) da taxa de Alvará. 



 
 

 

Art. 6º. O julgamento do concurso realizar-se-á através da Comissão 

Julgadora no mês de janeiro/2022 de acordo com o cronograma, que ocorrerá de 03 à 14 de 

janeiro, obedecendo os critérios estabelecidos no anexo único da presente norma e 

disponibilizado no site da prefeitura.  

Parágrafo único – Os participantes deverão manter as decorações natalinas 

montadas até a data limite das avaliações (14/01/2022), não podendo realizar alterações nas 

respectivas decorações após o registro da inscrição, conforme disposto no parágrafo único do 

art. 2º. deste Decreto. 

Art. 7º. O resultado do concurso será divulgado no dia 25 de janeiro de 2022, 

através dos meios oficiais de comunicação, devendo ser entregue aos ganhadores o certificado 

de destaque do prêmio.  

§1º - Os ganhadores da categoria residencial (fachadas), deverão procurar a 

Instituição Financeira – Sicoob de Campo Verde, apresentando o certificado de destaque e 

demais documentos necessários requeridos pela referida instituição, para finalizar os trâmites 

legais e recebimento do prêmio. 

§2º - Os ganhadores da categoria comercial (vitrines), deverão procurar a 

Secretaria Municipal da Fazenda, apresentando o certificado de destaque e demais documentos 

necessários para realizar os trâmites legais de renovação do alvará, com isenção relativa ao 

exercício 2022, até a data limite de 28 de fevereiro de 2022. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 15 de dezembro do presente exercício tendo em vista a vigência da Lei 

Complementar nº. 149/2021. 

Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, em 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 



 
 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

REGULAMENTO CONCURSO DECORAÇÕES NATALINAS 
 

1- DA ORGANIZAÇÃO 

O concurso de Decoração Natalina é autorizado pela Lei Complementar nº. 
149/2021 e pelo Decreto nº. 157/2021 da Prefeitura Municipal de Campo Verde. 
 
2- DOS OBJETIVOS DO CONCURSO; 

 
 Resgatar o espirito natalino, reafirmando valores de fraternidade,  justiça, 

solidariedade e o bem comum; 

 Incentivar o envolvimento do comercio local; 

 Estimular a criatividade da comunidade; 

 Estimular a visitação do município; 

 Fomentar ações sustentáveis e ecologicamente corretas; 

 Impulsionar as vendas no setor de comércio e serviços; 

 
3- DO CONCURSO; 

3.1. Poderão participar do concurso os imóveis residenciais (casas) e 
estabelecimentos comerciais (empresas) existentes no município de Campo 
Verde. 
 
3.2. O concurso será dividido em duas categorias dentro do perímetro urbano: 
 

 Residencial Fachadas  

 Comercial Vitrines  

3.3. O responsável pela inscrição é também responsável pela segurança das 
instalações elétricas e estruturais dos ornamentos dos imóveis residenciais ou 
estabelecimentos comerciais. 
 
Paragráfo único: É expressamente vedado o uso de ligações elétricas 
clandestinas para a decoração, bem como a solicitação ao poder público para 
liberar a energia elétrica pública. O uso deste tipo de decoração é de inteira 
responsabilidade do responsável legal do imóvel residencial ou do 
estabelecimento comercial inscrito no concurso 
 
3.4. O material a ser empregado na decoração ficará a cargo de cada 
participante inscrito sendo sua responsabilidade a escolha dos materiais a 
serem utilizados. 



 
 

 

 

3.5. O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá 
estar atento para o prazo final de inscrições e posterior prazo de julgamento. 
 
3.6. Mais informações ou dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone 
(66) 3419 – 2426 (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) ou pelo e-mail 
turismo@campoverde.mt.gov.br ; 

 
4. INSCRIÇÕES 
 

4.1. Inscrições serão realizadas no período 20/12/2021 A 30/12/2021; 
 
4.2.  As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente de forma on-
line. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada no 
site da prefeitura: https://novo.campoverde.mt.gov.br/; 
 
4.3. As Inscrições deverão ser feitas por categoria, representada da seguinte 
forma: 
 

 Residencial Fachadas: Deverá ser escritas pelo próprio morador; 

 Comercial Vitrines: deverá ser inscrita pelo responsável da empresa; 

 
5. JULGAMENTO   
 
O julgamento será realizado através da Comissão Julgadora no mês de janeiro de 
acordo com o cronograma 03/01/2022 a 14/01/2022; 
 

5.1. Dos critérios de avaliação; 
 Originalidade; 

 Criatividade; 

 Tema natalino; 

 Iluminação; 

 Impacto visual da decoração diurna e noturna; 

 Utilização de Material Recicláveis; 

5.2. O Julgamento e atribuição de notas de acordo aos critérios de avaliação 
será feito conforme as categorias das inscrições; 
 
5.3. Para efeito de julgamento somente será analisada a decoração do imóvel 
residencial em sua fachada externa não havendo a necessidade de entrar no 
imóvel, o julgamento da vitrine comercial será analisada a decoração em sua 
fachada externa não havendo a necessidade de entrar na empresa; 
 
5.4. A Comissão Julgadora será formada pelos seguintes representantes: 
 
 1 membro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

mailto:turismo@campoverde.mt.gov.br
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 1 membro do Centro Empresarial de Campo Verde - CEMP; 

 1 membro da Secretaria de Fazenda; 

 1 membro da Secretaria de Cultura/ Esporte e Lazer; 

 1 membro da Cooperativa do Sicoob; 

 
6. RESULTADO 
 

6.1. O resultado será divulgado no dia 25/01/2022; 
 
7. PREMIAÇÃO 
 

7.1. Os três melhores colocados na somatória de notas de cada categoria 
serão declarados vencedores do concurso e receberão um certificado como 
destaque do prêmio, as premiações são informadas abaixo: 

 
RESIDENCIAL FACHADAS 
  
1º PREMIO: R$ 1.000,00 (poupança Sicoob) 
2º PREMIO: R$ 1.000,00 (poupança Sicoob) 
3º PREMIO: R$ 1.000,00 (poupança Sicoob) 
 
COMERCIAL VITRINES 
 
1º PREMIO: 100% de Isenção de taxa do alvará de Funcionamento do ano 2022 
2º PREMIO: 100% de Isenção de taxa do alvará de Funcionamento do ano 2022 
3º PREMIO: 100% de Isenção de taxa do alvará de Funcionamento do ano 2022 
 

7.2. A premiação será disponibilizada a partir do dia 25/01/2022; 
 
7.3. Receberá a premiação o responsável pela inscrição conforme consta na 
ficha de inscrição. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. A decoração de Natal deverá permanecer montada pelo menos até o dia 

14 de Janeiro 2022; 

 

8.2. O custo dos materiais e das montagens das decorações ficarão a cargo de 

cada participante do concurso; 

 

8.3. As decorações não poderão sofrer alterações após ser realizada a 

inscrição do imóvel residencial ou estabelecimento comercial. Caso seja 

observado alguma alteração a inscrição será desclassificada; 



 
 

 

 

8.4. Todos os inscritos neste concurso, desde já autorizam os organizadores a 

usar, a seu critério, imagem, nome e voz em qualquer tipo de mídia e peças 

promocionais para divulgação do certame e posteriormente dos resultados do 

concurso, inclusive na Internet, sem qualquer ônus aos organizadores do 

concurso; 

 

8.5. A simples inscrição e participação neste concurso implicam o total 

conhecimento e aceitação deste regulamento pelos participantes, bem como o 

consentimento de seus termos e condições; 
 

8.6. É vedada a participação e o julgamento dos prédios públicos e autarquias 

municipais e dos membros da Comissão Julgadora; 

 

8.7. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos 

pelos membros da Comissão Julgadora do Concurso de Decoração Natalina. 

 

 

 

 

LISNATIELLI RAMOS FLORENTINO 
Representante da Cooperativa de Crédito Sicoob 

 

 
 

CLAUDINEI LOPES DA SILVA 
Representante do Centro Empresarial de Campo Verde – CEMP 

 
 
 

PAULO CAMILO DE GODOY 
Representante da Sec. Municipal de Fazenda 

 
 
 

CHARLES PIERRE SALOMÉ JÚNIOR 
Representante da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

 
 
 

ANA MARIA BAUM 
Representante da Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

 


		2021-12-20T16:08:14-0400
	ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA:63157675168




