
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI 
 Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho 

Praça Dr. Potsch nº 123  Centro  Pequeri MG CEP: 36.610-000 

Tel: ( 32 ) 3278-1234   E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br 

 

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA PEQUERI-MG “CAMINHOS DE PEQUERI.” 
  
REGULAMENTO 
  
Secretaria Municipal de Cultura de Pequeri promove o I Concurso de Fotografia 
do município “Caminhos de Pequeri”, que será regido pelo seguinte 
regulamento: 
 
1 - DOS OBJETIVOS 
Fomentar, reconhecer e premiar o “olhar” que melhor representa o munícipio 
de Pequeri. 
Estimular a arte fotográfica amadora e a descoberta de novos talentos da 
fotografia, bem como fomentar a divulgação de imagens que retratam o 
município. 
Promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do município, 
bem como suas paisagens culturais, manifestações populares. 
 
2 - DO TEMA 
Os trabalhos terão tema livre que englobem/contenham elementos da fauna, 
flora, arquitetura, as pessoas, manifestações populares, patrimônios culturais, 
pontos turísticos, entre outros no município de Pequeri. 
As fotografias deverão exibir elementos obtidos somente na cidade de Pequeri 
– MG. 
 
3 - DOS PARTICIPANTES E DAS INSCRIÇÕES 
O concurso é aberto a todos exceto aos membros da Comissão Julgadora, 
Fotógrafos Profissionais e servidores públicos municipais. 
 
a) - O ato da inscrição implica na plena aceitação deste regulamento; 
b) - O período das inscrições será de 14 a 31 de outubro de 2022; 
c) - As inscrições deverão ser feitas através do link 
https://forms.gle/JpmkUVSsrsFtjmEc7  
d) - Serão admitidas fotografias capturadas por meio digital com resolução 
mínima de 05 megapixels ou convencional (filmes). 
e) - Cada participante poderá inscrever o número máximo de 02 (duas) 
fotografias. 
f) Deverá ser enviado também um arquivo digital da (s) fotografia (s) para o e-
mail cultura.pequeri@gmail.com. 
 
4 - DA FOTOGRAFIA 
 
a) - A fotografia enviada pelo concorrente, obrigatoriamente, não poderá ter 
conteúdo: 
-que possa causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou 
calúnia, danos materiais e/ou danos morais; 
-que seja obscena e/ou pornográfica; 
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-que contenha conotação racista, homofóbica ou discriminatória; 
-que constitua em ofensa à liberdade de crença e às religiões; 
-que tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade 
comercial; 
-que faça propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável ou contra partido 
ou candidato; 
-que tenha sido produzida por terceiros. 
  
b) As fotografias enviadas não poderão, em hipótese nenhuma, ser alteradas 
com programas de edição de imagens (exemplo: Photoshop). 
  
5 - DO JULGAMENTO 
 
a) - As fotografias serão analisadas por uma Comissão Julgadora composta por 
membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e fotógrafos 
profissionais da cidade que serão convidados pela Secretaria Municipal de 
Cultura. 
b) Como critérios de avaliação, a Comissão Julgadora levará em consideração 
criatividade, originalidade e adequação ao tema, e outros possíveis critérios 
técnicos a serem definidos pela Comissão Julgadora, caso necessário. 
 
6 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
a) - A divulgação do resultado oficial das 03 (três) fotos escolhidas será no 
Espaço Caymmi, Rua Augusto Costa, s/n no dia 09 de novembro de 2022 às 
15:00h. 
b) - As fotografias escolhidas serão publicadas e participarão de exposições de 
fotografias no Município e em materiais promocionais da prefeitura. 
c) O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 
causar, a critério dos organizadores, a desclassificação da fotografia e do 
participante. 
e) O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os itens 
deste regulamento. 
 
7 - DA PREMIAÇÃO 
 
7.1 O Concurso de Fotografias oferece a seguinte premiação: 
a) 1º Colocado: R$:300,00 (trezentos reais) e certificado. 
b) 2º Colocado: R$:200,00 (duzentos reais) e certificado. 
c) 3º Colocado: R$:100,00 (cem reais) e certificado. 
7.2 Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não dando direito a 
ressarcimento pecuniário. 
 
8 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura Municipal de Pequeri e 
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mídias digitais (facebook e Instagram) da PMP, através do link 
https://forms.gle/JpmkUVSsrsFtjmEc7  
O preenchimento desta ficha de inscrição implica na aceitação das condições 
citadas no 
regulamento do I Concurso de Fotografia “Caminhos de Pequeri”. 
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