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DECRETO Nº 2.734, 

DE 20 DE MAIO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 

LEI MUNICIPAL 2.351, DE 18 DE ABRIL DE 

2019, QUE INSTITUIU NO ÂMBITO DO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUAPE O 

“CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÃO 

PROFESSOR ANTONIO ROCHAEL DA SILVA 

JÚNIOR”. 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso 

de suas atribuições legais. 

D E C R E T A: 

TÍTULO I  

DA DISPOSIÇÃO GERAL  

Art. 1º - Este decreto regulamenta a Lei municipal 2.351, de 18 de abril de 2019, que 

instituiu no âmbito do Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de Iguape o 

“Concurso Cultural de Redação Professor Antonio Rochael da Silva Júnior”. 

TÍTULO II 

DO OBJETIVO DO CONCURSO 

Art. 2º - O “Concurso Cultural de Redação Professor Antonio Rochael da Silva Júnior” 

tem por objetivo incentivar e fortalecer a leitura e a criatividade sobre assuntos da cultura 

local entre os estudantes regularmente matriculados no ensino médio das escolas públicas e 

privadas, desde que devidamente reconhecidas pelos órgãos oficiais, situadas em Iguape. 

TÍTULO III 
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DO ÓRGÃO PROMOTOR DO EVENTO 

Art. 3º - Caberá ao Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Iguape a 

realização de todos os atos para realização do evento, inclusive a busca de particulares 

interessados no seu incentivo. 

Parágrafo único – Competirá também ao Diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura 

Municipal de Iguape criar comissão, coordená-la e praticar os atos necessários para 

realização do concurso, observados os parâmetros estabelecidos na lei e neste decreto. 

TÍTULO IV 

DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Art. 4º - O evento será realizado anualmente durante o “Festival Literário de Iguape – 

FLI”, com aplicação de provas, correção e premiação em único dia, escolhido previamente 

pelo Chefe do Poder Executivo.     

TÍTULO V 

DO TEMA A SER ABORDADO  

Art. 5º - O “Concurso Cultural de Redação Professor Antonio Rochael da Silva Júnior” 

deverá abordar temas relacionados à cultura caiçara, tratando especialmente do meio 

ambiente, da mata atlântica ou complexo estuarino lagunar iguapense e do patrimônio 

arquitetônico local. 

Parágrafo único – O assunto a ser abordado dentro do conjunto temático somente será 

conhecido pelos candidatos no dia de aplicação da prova e será uniformemente exigido de 

todos os participantes, depois de sorteado publicamente no momento da aplicação da 

prova. 

TÍTULO VI  

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
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Art. 6º - Todas as instituições de ensino, públicas ou particulares do Município, desde que 

regularmente reconhecidas pelos órgãos oficiais, deverão ser provocadas a inscrever, ao 

seu livre critério, até 5 (cinco) alunos, devidamente matriculados. 

§ 1º – O período de inscrições será declarado em comunicado a ser expedida pelo Diretor 

de Cultura, conforme Anexo II deste Decreto, o qual deverá ser amplamente divulgado na 

comunidade escolar.  

§ 2º - As inscrições serão sempre gratuitas.  

§ 3º - Não serão admitidas inscrições intempestivas. 

§ 4º - No comunicado de inscrição, já deverão constar o dia, hora e local em que será 

realizada a aplicação da prova. 

Art. 7º - A inscrição será feita mediante preenchimento de ficha cujo modelo está contido 

no Anexo I deste decreto.  

§ 1º - As fichas de inscrições dos participantes deverão ser entregues, mediante protocolo, 

no Departamento de Cultura até o dia indicado pelo seu Diretor e previamente comunicado 

às unidades escolares mediante encaminhamento de ofício cujo modelo está contido no 

Anexo IV deste decreto.  

§ 2º - As fichas de inscrições deverão ser instruídas com atestado ou certidão, emitidos 

pelas unidades escolares, comprovando a regular matrícula do participante no ensino 

médio, indicando inclusive a série em que se encontra na sua vida escolar.    

§ 3º - Ao preencher as fichas de inscrições, as unidades escolares deverão colher a 

autorização do aluno, ou de seu responsável legal, caso seja incapaz, bem como de seu 

professor orientador, esclarecendo que, além da participação no concurso, fica consentido, 

nos termos da legislação civil vigente, a divulgação dos textos produzidos pelos 

concorrentes, a publicação, a exposição e a utilização da imagem dos candidatos e de seus 

respectivos professores, independentemente de quaisquer indenizações, por qualquer tipo 

de meio de divulgação, a critério da Prefeitura Municipal de Iguape.   

TÍTULO VII  
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DA COMISSÃO JULGADORA 

Art. 8º - A Comissão Organizadora e Julgadora do “Concurso Cultural de Redação 

Professor Antonio Rochael da Silva Júnior” será composta de 5 (cinco) membros, 

livremente escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo entre pessoas de reconhecido 

conhecimento cultural e científico no âmbito da sociedade iguapense. 

§ 1º – Caberá ao Diretor de Departamento de Cultura indicar ao Chefe do Poder Executivo 

os membros da Comissão Organizadora e Julgadora, para elaboração de decreto específico 

para sua criação e efetivo funcionamento.    

§ 2º - A nomeação dos membros da Comissão Organizadora e Julgadora dar-se-á para 

específica edição do concurso, podendo haver a recondução de até 1/3 (um terço) de seus 

membros para as edições futuras.   

TÍTULO VIII 

DA APLICAÇÃO DA PROVA 

Art. 9º - Formada a Comissão Organizadora e Julgadora e encerrado o período de 

inscrição, a prova será aplicada no dia, hora e local indicados no comunicado de inscrição 

e no ofício encaminhado pelo Diretor de Cultura às unidades escolares sobre a abertura do 

prazo para participação no evento. 

Art. 10 - Para ter acesso ao ambiente de aplicação de prova, o aluno deverá apresentar 

documento oficial contendo fotografia (RG, CNH, etc.).  

Art. 11 - No dia de aplicação da prova, todos os alunos concorrentes elaborarão uma 

redação de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. 

§ 1º - A aplicação da prova será executada sob a supervisão e fiscalização do Diretor de 

Cultura e da Comissão Organizadora e Julgadora, que cuidarão da lisura do concurso.  

§ 2º – A folha oficial na qual será redigida a redação a ser entregue a Comissão 

Organizadora e Julgadora conterá duas partes: cabeçalho e espaço com 30 (trinta) linhas 

em branco, conforme modelo contido no Anexo III deste Decreto.  
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§ 3º - O cabeçalho e a outra parte destinada a redigir a redação serão separados de modo 

que possam ser destacados no momento da entrega do texto pelo candidato à Comissão 

Organizadora e Julgadora.  

§ 4º - No cabeçalho haverá a indicação do número da prova, previamente timbrado, e 

espaço para lançamento dos seguintes dados: o nome do aluno, a escola a que pertence, a 

série que cursa e o professor orientador responsável, preenchidos no momento da aplicação 

da prova.  

§ 5º - Na parte destinada a redigir a redação, constará, além do assunto a ser abordado e as 

linhas para desenvolvimento do texto, apenas a indicação do mesmo número de prova 

lançado no cabeçalho, também previamente timbrado, sem menção de qualquer outro dado 

que permita a identificação do autor do texto. 

§ 6º - Entregue a folha de resposta oficial, a Comissão Organizadora e Julgadora destacará 

o cabeçalho, depois de verificar se está devidamente preenchido, da parte em que lançado o 

texto, depositando-o numa urna.  

§ 7º - Os textos serão submetidos para correção às cegas.  

Art. 12 – A prova final terá duração de duas horas e trinta minutos.  

§ 1º - Durante a realização da redação é terminantemente proibido o uso de aparelhos 

tecnológicos ou de comunicação, bem como consulta a qualquer anotação, sob pena de 

imediata exclusão do candidato. 

§ 2º - Cada candidato poderá fazer uso de folha de rascunho, fornecida pela Comissão 

Organizadora e Julgadora. 

§ 3º - A redação somente poderá ser redigida em língua portuguesa e registrada na folha de 

resposta oficial com tinta de caneta esferográfica azul ou preta, sob pena de ser 

desconsiderado qualquer texto que não obedeça esta forma. 

§ 4º - O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de uma hora do início da prova 

e, encerrado o tempo concedido para redigir o texto, as folhas serão imediatamente 

recolhidas.  
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TÍTULO IX 

DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Art. 13 – De posse dos textos redigidos, identificados unicamente por um número, a 

Comissão Organizadora e Julgadora, logo em seguida, no mesmo dia, reunir-se-á e 

examinará todas as provas, observando os seguintes critérios de correção, na escala de 

pontuação: 

I – coerência na argumentação apresentada: 0 a 20 pontos; 

II – criatividade: 0 a 20 pontos; 

III – coesão (ligação entre as ideias, substituição e paragrafação): 0 a 20 pontos; 

IV – clareza e concisão na exposição textual: 0 a 20 pontos; 

V – correção gramatical: 0 a 20 pontos.  

Art. 14 – Os critérios serão somados, de modo que o candidato poderá alcançar até 100 

pontos.  

Art. 15 – Será consagrado o vencedor, o produtor do texto que obtiver a maior pontuação.  

Art. 16 – Em caso de empate, prevalecerá o texto que obtiver a maior pontuação no critério 

criatividade. Caso perdure o empate, prevalecerá a redação que obtiver maior nota no 

critério concisão e sucessivamente correção gramatical. 

Art. 17 – O uso de gírias e palavras chulas podem gerar a redução de até 60 pontos.  

 Art. 18 – A Comissão Julgadora organizará a lista contendo a nota de todos textos 

produzidos pelos candidatos presentes na prova, lançando-as em correspondência aos 

números das folhas e entregará ao Diretor do Departamento de Cultura.  

Art. 19 – O conhecimento dos três candidatos vencedores será efetuado em sessão pública 

presidida pelo Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada, mediante abertura da urna 
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na qual depositados os cabeçalhos com os dados pessoais preenchidos pelos próprios 

candidatos e reconhecidos pelos respectivos números de prova.  

TÍTULO X 

DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 

Art. 20 – Durante a realização da prova, todos os candidatos serão comunicados do dia, 

hora e local em que será anunciado o resultado do concurso.  

Parágrafo único – O Diretor do Departamento de Cultura encaminhará mensagens 

eletrônicas a todas as unidades escolares que tenham alunos concorrentes informando 

sobre o dia, hora e local do anúncio da prova.  

Art. 21 – No dia, hora e local designados, presentes o Prefeito Municipal, ou pessoa por ele 

indicada, o Diretor do Departamento de Cultural, ou o seu substituto designado, os 

membros da Comissão Organizadora e Julgadora e incentivadores ou seus representantes 

previamente indicados, instalar-se-á sessão solene, com a execução do Hino Nacional em 

sua abertura, no escopo de anunciar os textos vencedores.  

Parágrafo único – Autoridades públicas e representantes da sociedade civil poderão ser 

convidados para participarem do evento, o qual será presidido pelo Prefeito Municipal ou 

pessoa por ele designada. 

Art. 22 – Depois da execução do Hino Nacional, o senhor Prefeito Municipal, ou seu 

representante, de posse da lista do desempenho de cada candidato, nela identificado apenas 

pelo número, elaborada pela Comissão Julgadora, buscará em ordem crescente, a partir do 

terceiro colocado, nos cabeçalhos depositados na urna mencionada no § 6º do art. 10, o 

nome e demais dados dos autores dos textos que obtiverem as três melhores colocações, 

anunciando-os publicamente. 

Parágrafo único – Os autores dos textos escolhidos pela Comissão Julgadora serão 

convidados a comparecerem à mesa, com o respectivo professor orientador e representante 

de sua escola, para recebimento dos prêmios. 

Art. 23 – Aos alunos vencedores serão conferidos os seguintes prêmios: 
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a) ao primeiro colocado: bolsa de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

b) ao segundo colocado: bolsa de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); e  

c) ao terceiro colocado: bolsa de até R$ 1.000,00 (um mil reais) ao terceiro colocado. 

Art. 24 - Aos professores orientadores dos alunos vencedores serão conferidos livros e 

equipamentos, especialmente tecnológicos, que tenham utilidade no desempenho de suas 

funções, desde que o preço de cada objeto não ultrapasse os valores dos prêmios 

destinados aos alunos e limitado a um prêmio para cada professor orientador, mesmo que 

tenha mais de um estudante sob sua orientação entre os vencedores; 

Art. 25 – Às instituições de ensino que tenham alunos vencedores receberão troféus, 

medalhas ou diplomas, mencionando o feito de seus alunos e professores, assegurado a 

todas as escolas participantes certificado de honra. 

Art. 26 – Será garantido a todos os alunos concorrentes da fase final certificado de 

participação.    

Art. 27 - Os livros e os equipamentos, destinados à premiação de professores orientadores, 

que não venham a ser objeto de premiação em virtude do professor lograr êxito em orientar 

dois ou mais alunos vencedores na mesma edição do concurso, serão sorteados no 

momento da premiação entre os professores da rede municipal de ensino presentes no 

momento do anúncio dos textos vencedores ou destinados ao Departamento Municipal de 

Educação.    

Art. 28 – Devidamente autorizado por lei, será permitido aos incentivadores do concurso, a 

título precário, a exposição de marcas empresariais de pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, inclusive empresas estatais, em ambientes públicos ou em 

propagandas oficiais vinculados ao concurso.  

Parágrafo único – O apoio ao evento deve ser dado preferencialmente por meio da doação 

direta aos concorrentes da premiação no dia do anúncio do prêmio, na conformidade de 

termo de colaboração firmado com os interessados e a Prefeitura do Município de Iguape.  

TÍTULO XI 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28 – Todos os atos praticados durante as fases de preparação e realização do concurso 

devem ser registrados em autos próprios.  

Art. 29 – As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

sentido contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

 EM 20 DE MAIO DE 2019 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO  
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO “CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÃO PROFESSOR 

ANTÔNIO ROCHAEL DA SILVA JUNIOR” 

 

À vista da abertura de inscrição do “Concurso Cultural de Redação Professor Antônio Rochael da 

Silva Junior, a ser realizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de Iguape, 

nos termos da Lei municipal 2.351, de 18 de abril de 2019, indicamos o seguinte aluno(a) para 

participar do evento.  

Nome: _________________________________________________________________________ 

Filiação:______________________________________________________________________; e  

 _________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/ ______/ _________ RG: _______________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Série escolar: ____________________________________________________________________. 

Professor orientador: ______________________________________________________________ 

Declaramos que estamos cientes das regras regulamentares do concurso previstas no Decreto 2.734, 

de 20 de maio de 2019, cuja cópia nos foi encaminhada pelo Departamento de Cultural do 

Município de Iguape.  

Neste ato, também declaramos que, nos termos da legislação civil vigente, autorizamos a 

divulgação dos textos produzidos pelos concorrentes, a publicação, a exposição e a utilização da 

imagem dos candidatos e de seus respectivos professores, independentemente de quaisquer 

indenizações, por qualquer tipo de meio de divulgação, a critério da Prefeitura Municipal de 

Iguape. 

Declaramos também que os dados lançados nesta ficha de inscrição, referente aos alunos, são de 

inteira responsabilidade dos alunos e de seus responsáveis legais, que responderão criminal e 

civilmente por eventuais omissões ou afirmações falsas.  

Iguape (SP), _________/__________________________/_______________. 

 

Unidade Escolar:  _________________________________________________________________   

Diretor ou responsável (devidamente identificado) 

 

Aluno: _________________________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do aluno, se maior de 18 anos de idade) 

(Se menor de 16 anos de idade, colher a assinatura do responsável legal, com nome e RG) 

(Se maior de 16 e menor de 18 anos de idade, além da assinatura e identificação do aluno, colher 

assinatura e identificação do responsável legal)  

 

Professor Orientador: _______________________________________________________ 

(Assinatura e identificação, com nome e RG). 
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ANEXO II 

MODELO DE COMUNICADO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

NO “CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÃO PROFESSOR ANTÔNIO ROCHAEL DA 

SILVA JUNIOR” 

 

COMUNICADO 

 

Comunico que, nos termos do Decreto n. 2.734, de 20 de maio de 2019, estão abertas, no período 

de ...............a ............... de ..........., as inscrições de alunos regularmente matriculados no ensino 

médio da rede pública ou particular, desde que a unidade escolar seja oficial reconhecida pelos 

órgãos oficiais.  

As unidades escolares que tenham interesse em inscrever seus alunos deverão protocolar até o dia 

..................... às ..............., no Departamento de Cultura do Município de Iguape, situado na rua 

.........................., os pedidos, por meio de preenchimento de fichas de inscrição, conforme modelo 

anexo, a qual deverá ser assinada pelo representante da escola, pelo aluno, ou seu representante 

legal, caso menor de 18 anos, e pelo professor que o orienta. 

São permitidas inscrições de até 05 (cinco) alunos por escola interessada.  

A entrega da ficha de inscrição pressupõe o conhecimento de todas as regras do concurso.  

Iguape (SP), ........................................... 

 

Diretor de Departamento de Cultura 
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ANEXO III 

MODELO DE FOLHA DE PROVA PARA O “CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÃO 

PROFESSOR ANTÔNIO ROCHAEL DA SILVA JUNIOR” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numero da prova: 01 

 

Nome do aluno: _________________________________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Série: _______________________ 

Professor Orientador: ____________________________________________________________ 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

Número de prova: 01 

Tema: (Exemplo – O patrimônio histórico iguapense) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFÍCIO PARA CONVIDAR ESCOLAS PARA INSCRIÇÃO DE 

PARTICIPANTES NO “CONCURSO CULTURAL DE REDAÇÃO PROFESSOR 

ANTÔNIO ROCHAEL DA SILVA JUNIOR” 

 

 

Iguape (SP), ..................................... 

Ofício n. ......... 

 

A(o) Ilustríssimo(a) Senhor(a) 

Prof(a). Diretora da Escola ............... 

 

 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

Cumprimentando Vossa Senhoria, tenho a grata honra de, nos termos da Lei 

municipal 2.351, de 18 de abril de 2019, convidar essa Unidade Escolar a inscrever, no 

período e forma mencionados no Decreto regulamentador 2.734, de 20 de maio de 2019, 

alunos, devidamente matriculados em uma das séries do ensino médio, no “Concurso 

Cultural de Redação Professor Antonio Rochael da Silva Júnior”, o qual tem por objetivo 

incentivar e fortalecer a leitura e a criatividade sobre assuntos da cultura local entre os 

estudantes regularmente matriculados no ensino médio das escolas públicas e privadas, 

desde que devidamente reconhecidas pelos órgãos oficiais, situadas em Iguape. 

Os alunos produtores dos três melhores textos, eleitos de acordo com as 

regras do ato normativo anexo, serão premiados, conjuntamente com seus professores 

orientadores.  

Sem mais, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.    

 

 

PREFEITO 
 

 


