
 
 

REGULAMENTO DO VII SALÃO DE ARTES LEVINO FANZERES 

 
 

Capítulo I 

Da Denominação e Finalidade 

 

1. A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim promoverá no ano de 2013 a 

exposição de Artes Visuais, denominada “VII Salão de Artes Levino Fanzeres”, onde 

poderão expor artistas brasileiros ou naturalizados residentes no Estado do Espírito 

Santo. 

1.1 A exposição destina-se a reunir trabalhos nas modalidades de: desenho, pintura, 

gravura, fotografia, escultura, instalação e intervenção urbana. 

 

 

Capítulo II 

Das Inscrições e Seleção das Obras 

 

2. As inscrições serão realizadas no período de 01 de março a 10 de abril de 2013, no 

site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim: 

www.cachoeiro.es.gov.br/cultura ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura, 

localizada no Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro 

de Itapemirim-ES. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (28) 3521-

1687 no horário de 8h às 12h e de 14h as 18h. 

2.1. As inscrições deverão ser acompanhadas de imagem da obra em tamanho 15 x 

20 cm, nome, data da realização, técnica, dimensão, memorial descritivo da obra, 

preço da obra, breve currículo do artista e ficha de inscrição devidamente preenchida 

e assinada, conforme modelo do Anexo I. 

2.1.1- Em caso da obra ser uma instalação externa, terá de conter em anexo um 

termo de autorização da fiscalização de postura do município (concedida na sede da 

fiscalização de postura localizada na rua 25 de Março, 49 GFP-Posturas, Centro, 

Cachoeiro de Itapemirim-ES.), se o local utilizado for em ambiente público.  

2.2. A inscrição será automaticamente cancelada quando o artista enviar uma obra 

diferente da que foi inscrita. 

2.3.Em caso de obras internas não serão aceitos trabalhos desembalados ou que não 

estejam devidamente embalados. 

2.4.As obras deverão ser inéditas, que não tenha participado de exposições e nem de 

concursos no estado do Espírito Santo, que tenham sido produzidas a partir do ano de 

2010, garantindo a atualização do trabalho do artista, com dimensões máximas de 

100 cm x 100 cm em caso de desenho, pintura, gravura e fotografia; de 100 cm x 300 

cm em caso de esculturas e 100 cm x 200 cm x 300 cm em caso de instalação interna. 

Dípticos ou trípticos contarão como trabalho único e deverão ocupar no máximo uma 

área equivalente à medida acima. No caso de de uma obra externa vale o parecer da 

fiscalização de postura (concedida na sede da fiscalização de postura localizada na rua 

25 de Março, 49 GFP-Posturas, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES). 
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2.5.Os valores das obras declarados na ficha de inscrição deverão ser expressos em 

Reais. 

2.6.A seleção das obras será realizada no período de 11 a 15 de Abril de 2013. 

2.7.O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de abril de 2013 no site 

www.cachoeiro.es.gov.br 

2.8.As obras selecionadas para a exposição deverão estar em perfeito estado de 

conservação e acomodadas de forma segura para serem expostas, não podendo, 

ainda, conter líquidos, ser perecível ou possuir odor que prejudiquem as instalações da 

sala e/ou demais obras.  No caso de obras externas a aplicabilidade no espaço da 

cidade terá de ter o parecer (termos em anexo) pela fiscalização de postura e 

posteriormente será avaliada no quesito normativo. Uma vez aprovado, será avaliado 

junto aos outros projetos no quesito qualitativo. 

2.9.As obras passarão pela seleção, com curadores a serem convidados pela Comissão 

Organizadora, de forma a selecionar com critérios contemporâneos e buscando o 

número adequado a ser exposto, limitado a 20 (vinte) obras, dando às mesmas o 

destaque adequado. A pré-seleção das obras externas será executada por uma equipe 

composta por profissionais da Secretaria Municipal de Cultura e presidido pelo 

representante da Comissão de Postura do Município, sendo que, esta avaliação se dará 

por meio de caráter normativo e não qualitativo. 

2.10.Os artistas que forem selecionados serão comunicados por telefone e/ou por e-

mail em até cinco dias úteis após a divulgação final da seleção. 

2.11.Todo o material de inscrição dos artistas selecionados não será devolvido. 

2.12.O material de inscrição dos artistas não selecionados poderá ser retirado na sede 

da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo 

Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim- ES. 

2.13.O material de inscrição será guardado por no máximo 30 (trinta) dias após a 

divulgação do resultado da seleção. Terminado esse prazo, a Secretaria Municipal de 

Cultura será isenta de responsabilidade sobre os mesmos, podendo dar-lhes o destino 

que lhe convier. 

2.14.Não serão aceitas obras no ato da inscrição. 

2.15.Não haverá limites de inscrições, no entanto, cada artista poderá inscrever no 

máximo duas obras. 

2.16.Todos os artistas selecionados receberão certificado de participação, 

independente de premiação. 

 

 

Capítulo III 

Da Entrega e Devolução das Obras 

 

3. Uma vez aceitas as obras, é vedado ao artista retirá-la ou substituí-las por outra. 

4. As obras selecionadas deverão ser entregues, prontas para a exposição do dia 19 a 

25 de abril 2013, na Sala Levino Fanzeres, Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo 

Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.300-170. 
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4.1.As obras deverão estar em condições de serem expostas sem causar danos físicos 

à Sala Levino Fanzeres e/ou em quaisquer pontos do município. Fica o artista 

responsável pela montagem dos trabalhos que requeiram montagem especial, 

respeitando os limites físicos destinado à obra. No caso de obras externas, o artista 

será o responsável por sua montagem e desmontagem no período determinado por 

este mesmo edital. 

4.1.1. O município não se responsabiliza pela conservação e vigilância da obra 

externa.  

4.2.O transporte, o seguro e a montagem especial (caso seja necessário), ficam por 

conta do artista. 

5. Caberá à Comissão Organizadora do evento a montagem do “VII Salão de Artes 

Levino Fanzeres”. Os locais determinados à apresentação das obras na Sala Levino 

Fanzeres não poderão ser alterados sob nenhum tipo de alegação. 

6. A devolução das obras será feita através de entrega ao artista pessoalmente, ou ao 

seu representante legalmente autorizado. A devolução, caso autorizada pelo artista, 

também poderá ser feita por frete a cobrar. Caso o artista tenha uma transportadora 

de sua preferência, deverá informar à Comissão Organizadora do Salão e contratar a 

empresa para a retirada da obra no período de 15 de junho a 15 de julho de 2013. 

6.1.As obras que não forem retiradas no prazo estipulado passarão automaticamente 

a fazer parte do acervo artístico da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Capítulo IV 

Da Comissão de Seleção, Premiação e Mostra 

 

7. A seleção e premiação das obras serão realizadas por uma Comissão Técnica 

composta por três membros de notório saber, convidados pela Secretaria Municipal de 

Cultura de Cachoeiro de Itapemirim. 

7.1.O julgamento dos trabalhos será realizado no dia 29 de abril de 2013, quando será 

lavrada a ata de avaliação. 

7.2.A Comissão de Seleção utilizará critérios de seleção estética, conceitualmente 

compatíveis com as linguagens contemporâneas das artes visuais e adequação ao 

tema. 

7.3.O VII Salão de Artes Levino Fanzeres terá como tema: “Cidade em Obras: 

reflexões sobre o cotidiano e paisagem urbana” 

8. O VII Salão de Artes Levino Fanzeres conferirá os seguintes prêmios: 

* Primeiro Lugar: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);· 

* Segundo Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);· 

* Terceiro Lugar: R$ 1.000,00 (mil reais);· 

* Certificação Especial do Júri Popular. 

9.Todos os artistas selecionados receberão um certificado de participação. 

10. A premiação e entrega dos certificados será feita no dia 29 de abril de 2013, às 

19h, na Sala Levino Fanzeres, durante a cerimônia de abertura do Salão. 

10.1. Os resultados só serão divulgados no dia da abertura do Salão. 

10.2. Os premiados no ano de 2011, não poderão ser premiados, dando assim a 

oportunidade para os demais artistas. 
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11.As obras permanecerão expostas na Sala Levino Fanzeres até o dia 14 de junho de 

2013. 

12.Durante a Exposição os visitantes poderão votar na obra de sua preferência através 

do Júri Popular. O resultado será divulgado no último dia da mostra, quando o troféu 

será entregue ao artista premiado. 

13.A obra que receber primeiro prêmio será incorporada ao Patrimônio Artístico da 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Capítulo V 

Das Disposições Gerais 

 

14.No ato da inscrição, o artista automaticamente aceita todas as disposições deste 

regulamento. 

15.A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais avarias nas obras, 

seja no transporte ou na montagem, especialmente as obras confeccionadas com 

materiais frágeis, assim como, obras externas. 

16.Das decisões das Comissões Organizadora e Julgadora não caberá recurso 

normativo e qualitativo. 

17.A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim poderá utilizar para sua 

divulgação, sem ônus as imagens de todos os trabalhos participantes, em qualquer 

tempo. 

18.Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora 

do Salão. 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de fevereiro de 2013. 

 

 

Comissão Organizadora 

 

Joana D'Arck Caetano 

Secretária Municipal de Cultura 

 

Diego Scarparo Barbieri 

Subsecretário de Publicidade e Propaganda 

 

Anclebio de Oliveira Junior 

Subsecretário de Difusão Cultural 

 

Villinevy Koppe Robbi 

Gerente de Artes 
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