
COMPRAR BEM COPA DO MUNDO 

CONCURSO DECORAÇÃO DE VITRINE 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima por meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e em parceria com a CDL BH, ACE Nova Lima, ADESIAP 
e SEBRAE realiza no período de 11 de Novembro de 2022 a 01 de Dezembro de 2022 
o CONCURSO DE VITRINES – COMPRAR BEM COPA DO MUNDO em comemoração 
à COPA DO MUNDO 2022. 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º. O objetivo do concurso é promover a integração entre a rede de negócios e a 
população do município a partir da COPA DO MUNDO 2022 e fomentar as compras 
locais. 
 
 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 2º.  Poderão participar do presente concurso os estabelecimentos comerciais que: 

a) Possuem endereço registrado no município de Nova Lima/MG e que possuam 
vitrine. 

b) Responderem corretamente o formulário presente no link no ato da inscrição e 
anexar a foto corretamente; 

c) Adotar a COPA DO MUNDO 2022 como tema da decoração; 
d) Mantiverem a decoração do estabelecimento no período entre 11/11/2022 e 

18/12/2022. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 3º. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 11/11/2022 a 
18/11/2022 por meio de link que estará disponível no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Nova Lima. 
 
Art. 4º. Os estabelecimentos comerciais com interesse em participar do concurso 
deverão preencher formulário de inscrição presente no link com as principais 
informações do estabelecimento e anexar UMA foto da vitrine decorada com o tema 
proposto. 

Art. 5º. Ao se inscrever, o estabelecimento autoriza os realizadores do presente 
Concurso a utilizar, publicar e reproduzir, por meio de jornais, revistas e/ou rádio ou 
outros, fotos de eventuais eventos decorrentes da realização deste. 

 
DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 6º. Após o encerramento do período de inscrição serão avaliadas todas as fotos e 
informações fornecidas para conferência das regras pré-estabelecidas para participação 
entre os dias 21/11/2022 e 22/11/2022. 
 



Art. 7º. Os estabelecimentos comerciais que cumprirem os requisitos para participação 
serão listadas como opção para votação popular em um link que estará disponível no 
site da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
 
Art. 8º. O período de votação se dará entre os dias 23/11/2022 e 30/11/2022 
exclusivamente pelo link no Site da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
 
Art. 9º. Será declarado vencedor o estabelecimento que obtiver o maior número de 
votos no link ao fim do período de votação. 

 
 
DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 10. O estabelecimento vencedor receberá a título de premiação uma TV de 50 
polegadas fornecida pelos parceiros do Concurso. 
 
Art. 11. A divulgação do estabelecimento vencedor bem como o resultado da votação 
acontecerá no dia 01/12/2022 através do site da Prefeitura Municipal de Nova Lima e 
do Instagram oficial da Prefeitura de Nova Lima. 
 
Art. 12. a entrega do prêmio para o estabelecimento vencedor acontecerá no dia 
06/12/2022 no próprio local. 
 
 
DA RESPONSABILIDADE 
 
Art. 13. O material, bem como os recursos a serem utilizados para o referido concurso, 
será de inteira responsabilidade do estabelecimento participante, exonerando-se os 
organizadores do presente Concurso de qualquer incidente que possa vir a ocorrer. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14. A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelos 
estabelecimentos comerciais inscritos, de todas as disposições deste regulamento. 
 
Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelos organizadores. 
 
 
 
 
 


