
Concurso Cultural Água em Santo André - Regulamento 

1. Objetivo 

O presente regulamento se refere ao Concurso Cultural Dia Mundial da 
Água, a ser realizado pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de 
Santo André (Semasa) entre os dias 6 e 19 de março.  

2. Participação  

Será aceita a participação de cidadãos que curtem a página oficial do 
Semasa no Facebook, com no mínimo 18 anos completos na data de 
encerramento do concurso.  

Para participar, o interessado deve curtir a página do Semasa no Facebook 
(endereço da página) e enviar, através de uma mensagem inbox, uma 
imagem com o tema “Água em Santo André”.  

Todas as imagens enviadas devem respeitar ao tema “Água em Santo 
André”.  

Junto com a imagem, o participante deverá enviar, também inbox, seu 
nome completo, sua idade, o título da foto (se houver) e o local em que ela 
foi tirada, se se tratar de uma paisagem. 

3. Exposição 

Os interessados terão até as 23h59 do dia 19 de março para enviar a foto. 

A partir de então, um Comitê Organizador, composto por 4 jurados 
determinados pela autarquia, irá escolher 5 (cinco) imagens que melhor 
ilustrem o tema. 

Durante a seleção das imagens serão levados em consideração os seguintes 
critérios, sem ordem de prioridade: qualidade, criatividade, originalidade e 
adequação ao tema.  

Os autores das 5 (cinco) melhores imagens terão as suas fotos impressas e 
expostas no Centro de Referência da autarquia, localizado no andar térreo 
de sua sede, na avenida José Caballero, 143, Centro de Santo André, em 
data a ser confirmada.  

Todas as fotos recebidas serão postadas no álbum “ÁGUA EM SANTO 
ANDRÉ”, no perfil oficial do Semasa no Facebook.  



O participante poderá enviar até três imagens. Porém, poderá ter apenas 1 
(uma) imagem entre as finalistas.  

4. Divulgação do resultado 

O resultado final será publicado na página oficial do Semasa no Facebook 
(link) no dia 22/3. 

O Semasa entrará em contato com os ganhadores por meio de mensagem.  

5. Observações gerais 

Será excluído e desclassificado todo e qualquer conteúdo com linguagem 
pejorativa, racista ou discriminatória. 

Serão excluídos e desclassificados todos os participantes que usarem ou se 
beneficiarem de meios ilícitos para apoiar ou recomendar ideias, como por 
exemplo, a utilização de perfis falsos no Facebook. 

Será excluído e desclassificado todo e qualquer conteúdo que trate de 
outros assuntos que não estejam de acordo com o tema do concurso.  

Possíveis exclusões serão decididas pelo Comitê Organizador, cujas 
decisões são soberanas. 

Em nenhuma hipótese haverá premiação em gênero ou espécie. 

Na hipótese de recebimento de duas ou mais participações com conteúdos 
idênticos ou significativamente similares, análogas e/ou que, de qualquer 
forma, possam ser interpretadas como cópia ou reprodução, total ou parcial, 
apenas será considerada, para os efeitos de participação, o primeiro a ser 
recebido, sendo os demais desconsiderados para efeitos de julgamento e/ou 
premiação. 

Os participantes do concurso cultural, incluindo os vencedores, assumem 
total e exclusiva responsabilidade sobre todas e quaisquer eventuais 
reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados por suas 
participações ou pelas cessões de direitos de autor sobre as fotos inscritas, 
isentando o Semasa de todo e qualquer reflexo acerca do projeto 
apresentado. 



Os participantes ficam cientes de que poderão responder administrativa, 
civil e criminalmente em caso de plágio comprovado da imagem 
apresentada no presente concurso. 

Os participantes do concurso cultural cedem ao Semasa, a título gratuito, 
universal, definitivo e em sua totalidade, sem limitação de território, de 
maneira irrevogável e irretratável, os direitos autorais patrimoniais das 
imagens enviadas, criados em decorrência da participação no concurso, 
tornando-os propriedade do Semasa, que poderá utilizá-los como melhor 
lhe convier, inclusive cedê-los para terceiros, gratuitamente, pelo que os 
participantes, desde já, e para todos os efeitos legais, concordam. 

Este concurso cultural não implica qualquer tipo de sorteio ou operação 
semelhante e não se enquadra na modalidade de competição. Portanto não 
está sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei 5.768/71. 

Quaisquer dúvidas, divergências, omissões ou situações não previstas neste 
regulamento serão dirimidas pelo Semasa.  

Todas as decisões serão soberanas e irrecorríveis. 

A simples participação neste concurso cultural implicará na expressa 
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Regulamento. 


