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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: EDUCAÇÃO E AÇÃO
Um caminho para a sustentabilidade

XIII CLIC AMBIENTAL – 2019

REGULAMENTO 

I – DA REALIZAÇÃO

Art. 1º O XIII Clic Ambiental - 2019 é uma realização da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA.

II – DO TEMA

Art. 2º  O concurso  XIII Clic Ambiental – 2019 tem como tema  “Resíduos Sólidos: educação e
ação”,  sob o  slogan “Um caminho para  a  sustentabilidade”,  em consonância  com o lema da
Semana Municipal do Meio Ambiente 2019.

III – DA JUSTIFICATIVA

Art. 3°  A imagem fotográfica é uma forma de comunicação e construção estética que tem um
grande impacto no nosso cotidiano. É um meio independente que transmite e veicula informação
para que qualquer um de nós possa interpretá-la. “Fotografar é colocar na mesma linha de mira a
cabeça, o olho e o coração” (Henri Cartier-Bresson, 1994), pois as pessoas são consumidoras de
imagens, mas o mais importante é o que  interpretam delas. O desafio do  XIII Clic Ambiental –
2019 está  em  provocar  um  turbilhão  de  sentimentos  a  quem  vê  e,  consequentemente  uma
reflexão mais sustentável e consciente.
Parágrafo único  A temática relacionada aos resíduos sólidos vem sendo discutida há décadas
nos âmbitos nacional e internacional devido ao aumento dos impactos negativos causados para o
meio ambiente. A partir do desenvolvimento urbano, novos padrões de produção e consumo se
estabeleceram, causando um enfraquecimento e desequilíbrio ambiental. A Lei nº 12.305/10, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), contém instrumentos importantes para
permitir  o  avanço necessário  ao país  no enfrentamento  dos  principais  problemas ambientais,
sociais  e  econômicos  decorrentes  do  manejo  inadequado  dos  resíduos  sólidos,  mas  a
complexidade  das  atuais  demandas  ambientais,  sociais  e  econômicas  estimula  um  novo
posicionamento dos três níveis de governo, da sociedade e da iniciativa privada. Destaca-se a
importância de sensibilizar, repensar, adotar práticas que visem a sustentabilidade e a diminuição
de qualquer impacto no meio ambiente. Crianças e jovens preparados tornam-se protagonistas da
sua vida,  proativos,  inovadores,  articulados e capazes de serem transformadores sociais,  que
além do envolvimento com o debate, com o processo de aprendizagem, passem a ser também
responsáveis pelos resultados.
Diante dessa concepção, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA lança o Concurso
XIII Clic Ambiental 2019.

IV – DOS OBJETIVOS

Art. 4° A edição de 2019 do concurso Clic Ambiental tem como objetivos:



a) reconhecer e premiar as melhores fotografias relacionadas ao tema;
b) fomentar o debate sobre a importância da não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento  dos  resíduos  sólidos,  bem  como  disposição  final  ambientalmente  adequada  dos
rejeitos;
c) contribuir para a formação de cidadãos conscientes e atuantes, por meio da leitura de imagens
fotográficas,  despertando  responsabilidade  e  comprometimento,  com intuito  de  provocar  uma
mudança de atitude em relação aos resíduos;
d) estimular adoção,  desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de
minimizar impactos ambientais;
e) incentivar a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

V – DO PÚBLICO REFERENCIAL

Art. 5º  O XIII Clic Ambiental – 2019 é um concurso aberto a todos os cidadãos brasileiros, cuja
participação  será  efetivada  mediante  inscrição  no  link  www.clicambiental.caxias.rs.gov.br
localizado no site  www.clicambiental.caxias.rs.gov.br. Os participantes menores de 18 (dezoito)
anos estarão autorizados a participar e receber a premiação deste concurso desde que assistidos
legalmente por seus pais ou responsáveis legais, nos termos do Código Civil em vigor e atendidos
os demais requisitos do presente regulamento. 

Parágrafo Primeiro É vedada a participação de qualquer servidor da Prefeitura de Caxias do Sul
lotado  na  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  –  SEMMA (provimento  efetivo,  cargo  em
comissão ou estagiário) e dos jurados constituintes da Comissão Julgadora.

Parágrafo Segundo Para candidatos menores de 18 (dezoito) anos a inscrição no concurso deve
ocorrer  com autorização por escrito  dos pais  ou responsáveis.  O modelo de autorização está
disponível no site www.clicambiental.caxias.rs.gov.br e deve ser enviado em PDF.

VI – DAS CATEGORIAS

Art. 6º As fotografias inscritas deverão destacar práticas do dia a dia, que muitas vezes passam
despercebidas, propiciando a aproximação com o lugar registrado e desenvolver o sentimento de
pertencimento para atuar na adoção de práticas que visem a sustentabilidade e a diminuição de
qualquer  impacto  que  as  atividades  desenvolvidas  pelos  seres  humanos  venham  a  ter  no
ecossistema que nos cerca e nos mantém, dentro dos limites do município de Caxias do Sul, tanto
na área urbana quanto na rural.

Categoria RECICLAR E REUTILIZAR

Modalidade 1: escola  (destinada aos alunos regularmente matriculados em instituições
públicas e privadas);

Modalidade 2: livre (destinada à comunidade em geral). 

-  Reciclar  significa  transformar  materiais  já  usados  em  matérias-primas  para  outros
produtos por meio de processos industriais ou artesanais.

- Reutilizar é uma forma de evitar o descarte de materiais e poder utilizá-los em outras
atividades, evitando o acúmulo de lixo com o descarte.

Categoria  IMPACTOS  AMBIENTAIS  CAUSADOS  PELO  DESCARTE  INCORRETO  DOS
RESÍDUOS

Modalidade 1: escola  (destinada aos alunos regularmente matriculados em instituições
públicas e privadas);

Modalidade 2: livre (destinada para a comunidade em geral). 

Os problemas gerados pelo descarte inadequado de resíduos são muitos e, geralmente,
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visíveis. Na maioria dos casos, eles se configuram como agressões ambientais e até como uma
questão sanitária  que coloca em risco à  saúde pública.  Exemplos:  sujeira nas ruas,  poluição
ambiental,  obstrução  do  passeio  público,  contaminação  do  solo  e  dos  lençóis  freáticos,
alagamentos e inundações em períodos de chuva,  diminuição da vida útil  do aterro sanitário,
proliferação de endemias, entre outros. 

Categoria REPENSAR, REDUZIR E RECUSAR

Modalidade 1: escola  (destinada aos alunos regularmente matriculados em instituições
públicas e privadas);

Modalidade 2: livre (destinada à comunidade em geral).

– Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e de descarte adotado.
–  Recusar  possibilidade  de  consumo  desnecessário  e  produtos  que  gerem  impactos

socioambientais significativos.
–  Reduzir:  implica  em  evitar  desperdícios,  consumir  menos  produtos,  dar  preferência

àqueles que ofereçam menos potencial de geração de resíduos e que tenham maior durabilidade.

 Parágrafo Único Para mais informações sobre as modalidades, contate o Setor de Educação
 Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, por meio do telefone (54) 3904.1445, ramal 220.

VII – DAS CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES 

Art. 7º A inscrição é gratuita e ocorrerá no período de 18 de fevereiro (segunda-feira) a 15 de abril
(segunda-feira)  de 2019,  sendo realizada no site  www.clicambiental.caxias.rs.gov.br no qual  o
participante deverá preencher um cadastro com seus dados.

Parágrafo Primeiro Os dados fornecidos pelo participante deverão ser corretos, verdadeiros e
completos. 

Parágrafo Segundo O conteúdo da imagem é de total responsabilidade de cada participante. 

Parágrafo Terceiro Para validar o cadastro, ao final do preenchimento dos dados, o participante
deverá autorizar o uso de imagem pela Prefeitura.

Parágrafo Quarto As fotografias enviadas não poderão conter nudez total e/ou parcial, referência
à pedofilia, palavras, gestos ou imagens que incitem a violência ou que sejam contrárias À moral e
aos bons costumes.

Art. 8° Para cada foto inscrita, o participante deverá dominá-lo, ou seja, apresentar o título de sua
obra e a localização.

Parágrafo Único As fotografias enviadas deverão ser de autoria do próprio participante.

Art.  9°  As fotografias devem ser inéditas,  nunca premiadas ou publicadas em qualquer  outro
concurso.  Não  será  permitida  qualquer  forma  de  identificação  de  autoria  da  imagem  (marca
d'água e assinatura).

Art. 10º  Para todas as fotos inscritas, a técnica é livre, podendo ser utilizado qualquer recurso
complementar de lentes, filtros especiais,  de ampliação e tratamento básico (brilho,  contraste,
saturação e cor), sendo proibida a inclusão ou exclusão de objetos na cena.

Art. 11º  As imagens devem ser enviadas em alta resolução, tendo em vista que o site somente
pode hospedar as imagens em formato de jpeg ou .tiff.



Art. 12º As fotos deverão ter tamanho mínimo de 1920x1080px.

Art.13º Fica obrigatória, em caso de fotografias onde apareçam pessoas, a autorização do uso de
imagem da (s) pessoa (s), a qual deve ser enviada em PDF.

Parágrafo  Único O  modelo  de  autorização  está  disponível  no  site
www.clicambiental.caxias.rs.gov.br e deverá ser preenchido integralmente, com os dados corretos
e verdadeiros, sob pena do (a) autor (a) responder sanções previstas em lei. 

Art. 14º  Cada concorrente poderá inscrever-se com quantas fotografias desejar por modalidade
porém poderá receber somente uma premiação.

IX – DO JULGAMENTO

Art. 15º A seleção e o julgamento das fotografias serão feitos por uma comissão composta por 5
(cinco)  profissionais  ligados  à  área  de  fotografia  e  à  temática  do  concurso,  convidados  pela
Comissão Organizadora.

Parágrafo Único Nenhum membro da Comissão Julgadora poderá ser candidato.

Art. 16º O julgamento das fotografias será realizado entre os dias 16 de abril (terça-feira) e 23 de
abril (terça-feira) de 2019.

Art. 17º A Comissão Julgadora deverá utilizar como critérios:
I. Qualidade técnica.
II. Beleza (sensibilidade estética).
III. Coerência com a temática.
IV. Criatividade.
V. Composição.

Parágrafo Primeiro Para cada critério de avaliação, será atribuída nota de 00 (zero) a 10 (dez),
por membro da comissão. Dessa forma, será calculada a média por critério e, em seguida, a
média geral que representará a nota final.

Parágrafo Segundo Será considerado como critério de desempate respectivamente a maior nota
em  qualidade  técnica,  beleza  (sensibilidade  estética),  coerência  temática,  criatividade  e
composição.

Parágrafo Terceiro Para o julgamento da comissão serão apresentadas apenas imagens. Não
constando o nome do inscrito.

X – DO RESULTADO

Art. 18º  Somente os vencedores serão comunicados do resultado, por telefone. A cerimônia de
premiação será realizada no dia  16 de maio  às  18h30 no auditório  do Centro  Administrativo
iniciando  assim  a  exposição  itinerante.  Os  resultados  também  serão  divulgados  no  site  da
Prefeitura de Caxias do Sul (www.caxias.rs.gov.br), no link da SEMMA.

XI – DA PREMIAÇÃO

Art. 19º  As fotografias serão premiadas por modalidade e por categoria. Em cada modalidade
serão escolhidas 9 (nove) fotografias, sendo 3 (três) em cada categoria. 

Art. 20º Os vencedores receberão uma placa com estojo e presente surpresa.

XII – DA DIVULGAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS



Art. 21º As fotografias premiadas serão divulgadas em exposição itinerante. 

Art. 22º  O autor, ao enviar as fotografias para a avaliação da Comissão Julgadora, autoriza a
utilização de suas imagens: na exposição realizada ao final do Concurso, na divulgação na mídia
e em todo e qualquer evento, organizados pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, sempre
publicadas com o devido crédito ao autor. As fotos poderão ser utilizadas pelos organizadores
conforme  situações  descritas  no  regulamento,  sem  qualquer  ônus  para  os  promotores  do
concurso.

Art. 23º  Os promotores do evento ficam autorizados a utilizar as fotografias em qualquer forma,
tempo ou lugar, sem obrigações com cachês, taxas e/ou direitos para os autores ou possíveis
figurantes, comprometendo-se a publicar sempre o nome do fotógrafo.

XIII – DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 24º  A Comissão Organizadora é constituída por representantes da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente – SEMMA.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  25º  Os casos  eventualmente  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  entidade
promotora, por meio da Comissão Organizadora. 

Parágrafo  Único Tanto  as  decisões  da  entidade  promotora,  por  meio  de  sua  Comissão
Organizadora, como as da Comissão Julgadora, não serão passíveis de recurso ou qualquer tipo
de revisão.

Art. 26º Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com a temática do concurso,
“Resíduos  sólidos:  edução  e  ação  –  Um  caminho  para  a  sustentabilidade”.  Todo  autor, ao
inscrever sua obra para participar deste Concurso, assume, particular, pessoal e exclusivamente,
toda  e  qualquer  responsabilidade,  civil  e/ou  criminal,  relacionada  com pessoas,  animais  e/ou
objetos retratados na obra, decorrentes da concepção, criação ou divulgação da imagem inscrita,
excluindo de tais responsabilidades a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – Secretaria Municipal
do Meio Ambiente – SEMMA, seus diretores, suas associações filiadas, associação organizadora,
patrocinadores  e  qualquer  órgão  de  imprensa  ou  de  divulgações  vinculadas  à  promoção  do
concurso XIII Clic Ambiental – 2019.

Art. 27º Para o conhecimento da autoria das fotografias, fica valendo a declaração do candidato,
na ficha de inscrição.  Caso seja levantada qualquer  hipótese de inveracidade das fotografias,
estas serão automaticamente desclassificadas, e a Comissão Organizadora isentada de eventuais
responsabilidades. Não serão aceitos pseudônimos.

Art. 28º  A inscrição no concurso XIII Clic Ambiental – 2019, implica imediata adesão a todas as
condições estabelecidas neste Regulamento, bem como às decisões da entidade promotora e
Comissão Julgadora.

Art.  29º  Dúvidas  quanto  a  este  Regulamento  deverão  ser  elucidadas  junto  à  entidade
Organizadora.

Caxias do Sul, fevereiro de 2019

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
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