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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 – SÃO JOÃO TRADIÇÃO 
 
 

REGULAMENTO DO 1° CONCURSO DE RUAS COM MELHOR ORNAMENTAÇÃO 
JUNINA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ – “SÃO JOÃO NA RUA” 

 
 
I. Do Concurso de Ornamentação de Ruas 
 
1. A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, por meio da Diretoria de Cultura, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital que regulamenta o Concurso de Ruas com Melhor 
Ornamentação Tradicional de São João, com o objetivo de promover a integração da 
comunidade com a cidade, incentivando os moradores a decorar e animar suas 
ruas norteadas pelos princípios culturais dos festejos juninos, além de propiciar aos 
moradores e turistas momentos de lazer e integração e que acontecerá conforme o 
regulamento.  
 
2. O Concurso de Ruas com Melhor Ornamentação Tradicional de São João fará parte 
da programação oficial do São João Tradição - 2017, promovida pela Prefeitura Municipal 
de Sumé – PB. 
 
3. A Comissão Julgadora visitará as RUAS inscritas nos dias 19, 20 e 21 de junho de 
2017 a partir das 16 horas, para realizar a seleção das finalistas. 
 
4. Poderão se inscrever RUAS integrantes da sede do município de Sumé – PB, 
compreendidas dentro do seu perímetro urbano. 
 
5. Cada RUA  deverá formar uma comissão com no máximo 05 (cinco) representantes, 
escolhidos entre os próprios moradores da RUA, responsáveis pela organização da 
decoração e sua posterior desmontagem. 
 
6. As ruas concorrentes poderão, a combinar o horário com a comissão organizadora, 
realizar apresentações artístico-culturais que resgatem as tradições do São João, valendo 
como critério de pontuação agregado às demais exigências deste edital. 
 
7. Caso opte por realizar uma apresentação, o grupo terá o tempo máximo de 20 
minutos para fazer a apresentação, e devem estar concentrados na sua RUA, pelo menos 
15 (quinze) minutos antes do horário previsto para sua apresentação. 
 
 
II. Da Organização 
 
8. Será Constituída uma Comissão Organizadora composta por membros nomeados 
pela Diretoria de Cultura do Município. 
 
9. A Coordenação do Concurso nomeará uma Comissão Julgadora com, no mínimo, 
03 (três) componentes para selecionar e classificar as ruas inscritas. 
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III. Da Inscrição 
 
10. As ruas que irão participar do Concurso de Ruas com Melhor Ornamentação 
Tradicional de São João deverão se inscrever no período de 29 de maio a 09 de junho 
de 2017, na Diretoria de Cultura, localizada na Secretaria Municipal de Educação, na 
Avenida Primeira de Abril, S/N, Sumé – PB. Telefone: (83) 3353-2110. 
 
11. No ato de inscrição, deverá ser entregue a seguinte documentação: Ficha de 
Inscrição – Anexo I, devidamente preenchida e assinada pelo responsável, incluindo o 
nome da rua inscrita, tamanho da área prevista para enfeite em metros, nome e endereço 
e telefone do responsável pela rua, cópia de RG, CPF, comprovante de residência. 
 
 
IV. Da Seleção e Classificação 
 
12. As ruas inscritas serão selecionadas pela Comissão Julgadora após visita e 
classificadas, conforme critérios definidos neste Edital. 
 
13. Serão avaliados os seguintes itens:  

 Originalidade; 

 Criatividade; 

 Envolvimento da comunidade,  

 Beleza; e  

 Área Ornamentada. 
 
14. Os grupos poderão trabalhar o tema junino aliado à conscientização ambiental, de 
maneira a contribuir para a responsabilidade de todos com nossa cidade, além buscar 
transmitir uma mensagem de valor social e emocional através da decoração apresentada. 
 
15. Todo material empregado e despesas da decoração ficarão a cargo de cada 
comissão local e exclusivamente dos moradores de cada  rua, ficando a Prefeitura 
Municipal de Sumé isenta de qualquer tipo de ajuda no que tange a decoração. 
 
16. A comissão julgadora do I Concurso de Decoração Junina - SÃO JOÃO NA 
RUA será constituída por no mínimo 03 (três) membros, estabelecendo notas de 5 (cinco) 
a 10 (dez), para cada quesito. 
 
 
V. Da Premiação 
 
17. A Rua que obtiver a melhor classificação receberá da Prefeitura Municipal de Sumé, 
a seguinte premiação: 
 
 - R$ 1.000,00 (um mil reais) 
 - 01 (um) Trio de Forro e Sonorização 
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 - 02 (dois) bodes 
 
18. A premiação será destina a realização de um evento comemorativo, a ser realizado 
na Rua declarada vencedora.  
 
VI. Da Divulgação e Direito De Imagem 
 
19. No dia 23 de junho de 2017, será divulgado o resultado final do concurso, onde são 
divulgadas as 03 (três) melhores ornamentações com suas respectivas Ruas, sendo o 
resultado divulgado no Palco Principal do São João Tradição  e através dos meios de 
Comunicação da Prefeitura de Sumé. 
 
20. No ato da adesão ao Concurso e anuência ao presente Regulamento, através de 
sua inscrição o Participante concede à Prefeitura de Sumé os direitos de uso de imagem, 
para divulgação e acervo, que poderá ocorrer via rádio e/ou televisão de qualquer espécie, 
bem como através da Internet e mídia impressa (revistas e jornais). 
 
21. Faz-se necessário informar previamente à Prefeitura de Sumé sobre qualquer 
exposição ou ativação de marcas na rua participante, bem como comercialização de 
produtos, sob pena de desclassificação. 
 
VII. Das Disposições Finais 
 
22. Fica vetado o uso de nomes e imagens que atentem contra a moral, bem como a 
propaganda político-partidária e, neste caso, a rua concorrente será penalizada com a 
desclassificação. 
 
23. Não poderão participar deste Concurso funcionários dos órgãos e secretarias da 
Prefeitura da Sumé, bem como funcionários e prestadores de serviços de quaisquer 
empresas direta ou indiretamente envolvidos na organização do Concurso. 
 
24. Fica definida uma área mínima de 100 metros de ornamentação para que uma rua 
possa se inscrever e concorrer à premiação ofertada. 
 
25. A decoração deverá permanecer montada até o dia 02 de julho de 2017. 
 
26. O Concurso de Ruas com Melhor Ornamentação Tradicional de São João seguirá 
os critérios estabelecidos no presente regulamento e os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora e/ou Julgadora. 
 
 Sumé – PB, 26 de maio de 2017. 
 
 
 

ODILON DE LIMA ARAÚJO 
Secretário de Interino de Cultura, Esporte e Turismo 

 



 
 

 

 
 

 

Av. 1º de abril, s/nº - Centro 
CEP: 58.540-000 – Sumé – Paraíba 

pmsume@hotmail.com 
Fone: (83) 3353.2292 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DA RUA 
 
 

QUANTIDADE DE RESIDÊNCIAS ENVOLVIDAS 
 
 

COORDENADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-MAIL(S): 
 
 
 
 
 

Tamanho da Área Ornamentada 
 
 

 
 Os coordenadores declaram estar cientes e de pleno acordo com o 
Regulamento do 1° Concurso de Ruas com Melhor Ornamentação Junina. 
 
 Sumé – PB, _____ de __________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

        
Assinatura do Coordenador 

 
 
 

 


