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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

ARBORIZAÇÃO URBANA
Plantando hoje, pensando no amanhã

XIV CLIC AMBIENTAL – 2020

REGULAMENTO 

I – DA REALIZAÇÃO

Art. 1º O XIV Clic Ambiental - 2020 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 XIV Clic Ambiental – 2020 tem como tema “Arborização Urbana”, sob o slogan
“Plantando hoje, pensando no amanhã”, em consonância com o lema da Semana Municipal do
Meio Ambiente 2020.

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  XIV Clic Ambiental –
2020 está  em  provocar  um  turbilhão  de  sentimentos  a  quem  vê  e,  consequentemente  uma
reflexão mais sustentável e consciente.

Parágrafo único O conceito de arborização urbana pode incluir toda cobertura vegetal de porte
arbóreo existente nas cidades. Essa vegetação ocupa, basicamente, três espaços distintos, sendo
as áreas livres particulares, as áreas livres de uso público e potencialmente coletivas, como os
parques e praças, e as áreas acompanhando o sistema viário.  Pode-se afirmar que a grande
concentração  populacional  na  área  urbana  contribui  em  diversos  níveis  para  a  degradação
ambiental, sendo a arborização urbana um eficiente meio de mitigar os problemas gerados por
essa elevada densidade populacional.  A vegetação existente na arborização urbana pode ser
utilizada  como  ferramenta  de  aproximação  da  população  com  a  natureza,  servindo,  se  bem
trabalhada por meio de processos educativos, como veículo para o estabelecimento de vínculos
entre as pessoas e o meio ambiente, já que em muitos casos, as árvores existentes nas vias
públicas são o contato mais próximo da população com o ambiente natural.
A existência de árvores nas vias públicas pode concorrer para a obtenção de um ambiente urbano
mais  agradável  sob  o  ponto  de  vista  ambiental,  social,  estético  e  até  mesmo  econômico,
considerando que com sua função paisagística, de embelezamento e harmonização da paisagem,
pode diminuir o impacto negativo de determinadas construções.
Do ponto de vista ecológico, os serviços ambientais prestados pela arborização urbana vão muito
além da redução da poluição atmosférica e da diminuição da impermeabilização do solo, sendo
essenciais  para  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico, atuando  de  forma  imprescindível  na
conservação da biodiversidade na área urbana, já que árvores são fontes e locais de alimentação,



repouso e abrigo para diversas espécies da fauna, em especial para a avifauna, sendo capazes
de proporcionar um ambiente favorável à reprodução.
Diante dessa concepção, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA lança o Concurso
XIV Clic Ambiental 2020.

IV – DOS OBJETIVOS

Art. 4° A edição de 2020 do concurso Clic Ambiental tem como objetivos:
a) reconhecer e premiar as melhores fotografias relacionadas ao tema;
b) envolver e integrar a comunidade com vistas à manutenção e à preservação da arborização
urbana.
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 à arborização urbana.
d) promover o debate sobre a importância da arborização urbana.
e)  incentivar a participação individual e coletiva das pessoas, a fim de que se percebam como
integrantes interdependentes e, ao mesmo tempo, agentes protetores e transformadores do meio
ambiente,  privilegiando  o  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  e  a  formação  de
conceitos, bem como a constituição de valores e a adoção de atitudes, no sentido de assegurar ao
sujeito  as  condições  mínimas  para  o  pleno  exercício  da  cidadania,  contribuindo  para  a
sustentabilidade das presentes e das futuras gerações.

V – DO PÚBLICO REFERENCIAL

Art. 5º O XIV Clic Ambiental – 2020 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 ARBORIZAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

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

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

http://www.clicambiental.caxias.rs.gov.br/
http://www.clicambiental.com.br/
http://www.clicambiental.caxias.rs.gov.br/


Categoria ARBORIZAÇÃO NA PAISAGEM URBANA

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

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

Categoria ARBORIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA

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

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

 Parágrafo Único Para mais informações sobre as modalidades, contate o Setor de Educação
 Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, por meio do telefone (54) 3901.1445, ramal 220.

VII – DAS CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES 

Art. 7º A inscrição é gratuita e ocorrerá no período de 18 de fevereiro (terça-feira) a 17 de abril
(sexta-feira)  de  2020,  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 nominá-la, 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  categoria
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 3
(três)  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 20 de abril (segunda-feira) e 27
de abril (segunda-feira) de 2020.

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 as 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  ocorrerá  no  mês  de  junho,  no  auditório  do  Centro  Administrativo,  em  data  a  ser
divulgada posteriormente, 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 mochila e um squeeze.

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,
“Arborização Urbana: plantando hoje, pensando no amanhã”. 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 XIV Clic Ambiental – 2020.

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 XIV Clic Ambiental – 2020, 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 2020.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


