CONCURSO JARDINS
4ª EDIÇÃO- 2021
REGULAMENTO
1 OBJETIVO
1.1 O Concurso tem como objetivos principais incentivar e valorizar o
trabalho dos blumenauenses no cuidado das áreas com jardins em suas
residências.
1.2 Pretende também estimular a criatividade e despertar a consciência
ecológica e ambiental, estimular o sentido de cidadania, onde todos são
responsáveis pelo embelezamento da cidade.
2 PROMOÇÃO
2.1 O concurso foi idealizado pelo município de Blumenau com o apoio e a
organização da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana.
3 PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar do concurso todos os proprietários e locatários de
imóveis residenciais de Blumenau.
3.2 Cada participante concorrerá com apenas um jardim.
4 INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições são gratuitas.
4.2 O período de inscrição inicia em 27/10/2021 2021 e encerra no dia
13/12/2021.
4.3 As inscrições serão realizadas mediante preenchimento do formulário de
inscrição, disponibilizado no site da Administração Municipal, no Banner
Programa Cidade Jardim, no link Concurso de Jardim ou na Praça do
Cidadão, localizada no prédio da Administração Municipal.

4.4 Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo.
4.5 A inscrição de qualquer participante estará sujeita ao atendimento das
disposições do presente regulamento.
4.6 Encerrada as inscrições, a Comissão Organizadora entrará em contato
com os inscritos para que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, na
Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, - SEURB, localizada na
Rua Norberto Seara Heusi, 892 no bairro Asilo ou pelo e-mail:
cidadejardim@blumenau.com.br, os seguintes documentos:
- Cópia do comprovante de residência atual,
- Cópia do RG do inscrito,
- cópia do comprovante do IPTU quitado ou em dia com as parcelas, do
exercício de 2020;
4.7 Os documentos serão necessários para proceder com a validação da
inscrição.
5 AVALIAÇÃO
5.1 Os participantes, devidamente inscritos, deverão apresentar os jardins a
uma Comissão Avaliadora, na data a ser definida e publicada no site da
Administração Municipal.
5.2 Após a avaliação de todos os jardins inscritos, a Comissão de Avaliação
indicará o jardim vencedor.
5.3 As decisões são irreversíveis e irrecorríveis, eximindo a organização de
qualquer explicação ou justificativa sobre eventual não premiação de um
jardim.
5.4 O Jardim premiado deverá atender aos seguintes critérios:
- Harmonia entre as plantas e os demais elementos
do jardim,
considerando cores, tamanhos e disposições.-Diversidade de espécies e
harmonia do conjunto.
- Beleza, vigor e estado fitossanitário das plantas.
- Enquadramento paisagístico, respeito à permeabilidade e a topografia do
terreno.

- Recursos utilizados, tais como decoração com recursos naturais, recursos
ecologicamente corretos, reciclados ou reaproveitáveis, canteiros, floreiras,
vasos, etc.
- Estado de manutenção e conservação.
- Posicionamento do jardim em relação a sua visibilidade, sendo mais
valorizados os jardins com ampla visualização.
5.5 A Comissão Organizadora fará contato com o responsável para agendar a
visita da comissão que fará análise.
5.6 Os integrantes da Comissão de Avaliação atribuirão uma nota de 1 a 5
para cada um dos critérios diversidade e harmonia, beleza e estado,
enquadramento paisagístico, recursos, manutenção e posicionamento.
Serão premiados os jardins que contarem com a maior soma de notas. Em
caso de empate, a Comissão de Avaliação se reunirá para avaliar e deliberar
sobre os vencedores, de acordo com os critérios expostos.
5.7 A Comissão de Avaliação será composta por 3 integrantes, entre eles
pelo menos um arquiteto e ou paisagista.
5.8 Os integrantes que compõem a Comissão de Avaliação a serão
apresentados na data da premiação.
6 PREMIAÇÃO
6.1 O concurso premiará o melhor jardim, de acordo com os critérios
estabelecidos neste regulamento, com a seguinte premiação ao vencedor:
O equivalente ao valor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do
imóvel do proprietário ganhador do concurso.
6.2 A premiação será informada e divulgada no site do município.
6.3 A Comissão de Organização entrará em contato com o premiado,
informando sobre a retirada do prêmio.
8 UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES:
8.1 Os participantes autorizam a utilização de seus dados e imagens,bem
como das imagens das propriedades que representam, para comunicação e
divulgação.

9 BASE LEGAL
Alínea “a” do inciso I do art. 21 da lei 8.666/93 e alterações.
10 DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A inscrição neste concurso implica total e absoluta concordância com os
termos deste regulamento.
10.2 Os custos envolvidos no embelezamento do jardim ficará a cargo de
cada participante.
10.3 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar, alterar ou
suprir esse regulamento, de modo a assegurar o bom andamento do
concurso. E reserva-se, também, o direito de anular e cancelar o concurso
em caso de força maior, não incidindo nesse caso qualquer tipo de ônus.
10.4 Os casos omissos e eventuais disposições não contidas no presente
regulamento serão resolvidos pela Comissão de Organização do concurso.
10.5 Fica eleito o foro da Comarca de Blumenau para dirimir quaisquer
divergências decorrentes do presente processo, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que venha a se tornar.
11 CONTATO
11.1 Quaisquer dúvidas ou sugestões devem ser informadas a comissão
organizadora nos telefones 47 3381-6156 e 3381-6153
Blumenau, 25 de outubro de 2021.

RICARDO DA SILVA
Secretário de Conservação e Manutenção Urbana

