
DECRETO Nº 21.007

APROVA O REGULAMENTO DO V SALÃO DE ARTES 
LEVINO FANZERES.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Poder  Público 
Municipal, na forma do Art. 175 da Lei Orgânica do Município, incentivar o lazer como 
forma de promoção social, executando programas e projetos culturais e turísticos;

CONSIDERANDO que  o  concurso  previsto  no 
Regulamento aprovado por este Decreto contribuirá de forma direta para a unificação 
das classes sociais e manifestação artística da população municipal;

DECRETA:

Art.  1º  - fica  aprovado  o  Regulamento,  estabelecendo  normas  e 
critérios, para a realização das exposições de Artes Visuais na Sala “Levino Fanzeres”, 
e que faz parte integrante deste Decreto.

Art.  2º  - As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  decreto 
correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias  vigentes  no  presente  exercício  e 
constantes da Lei Municipal Nº 6326, de 29 de dezembro de 2009.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrários.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de julho de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal



REGULAMENTO DO V SALÃO DE ARTES LEVINO FANZERES

Capítulo I
Da Denominação e Finalidade

1. A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim promoverá no ano de 2010 a 
exposição de Artes Visuais, denominada  “V Salão de Artes Levino Fanzeres”, 
onde poderão expor artistas brasileiros ou naturalizados residentes no Estado do 
Espírito Santo.

2. A exposição destina-se a reunir trabalhos nas modalidades de: desenho, pintura, 
gravura, fotografia e escultura.

Capítulo II
Das Inscrições e Seleção das Obras

3. As inscrições serão realizadas no período de 5 de julho a 2 de outubro de 2010, no 
site  da  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim: 
www.cachoero.es.gov.br/  cultura   ou  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Arte  e 
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.

3.1. Poderão  participar  do  Salão  os  artistas  que  entregarem  suas  obras 
pessoalmente, ou através dos Correios ou de empresa correlata, no endereço: 
Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro de 
Itapemirim-ES,  CEP:  29.300-170,  devidamente  acondicionadas  em 
embalagens  adequadas,  que  possibilitem  sua  reutilização  e  garantam  a 
segurança no retorno e se enquadre no item nº 2.

3.2.A inscrição será automaticamente cancelada quando o artista enviar uma obra 
diferente da que foi inscrita.

3.3.Não serão aceitos trabalhos desembalados ou que não estejam devidamente 
embalados.

3.4.As obras deverão ser inéditas, produzidas a partir do ano de 2008, garantindo 
a atualização do trabalho do artista, com dimensões máximas de 100 cm x 
100  cm ou  em caso  de  esculturas  de  1  m3  para  esculturas.  Dípticos  ou 
trípdicos contarão como trabalho único e deverão ocupar no máximo uma área 
equivalente à medida acima.

3.5.As inscrições deverão ser acompanhadas de fotografia  da obra (15x20cm), 
memorial  descritivo contendo nome, data da realização, técnica,  dimensão, 
preço da obra,  breve currículo  do artista  e ficha de inscrição devidamente 
preenchida e assinada, conforme modelo do Anexo I.

http://www.cachoero.es.gov.br/concurso


3.6.Os valores das obras declarados na ficha de inscrição deverão ser expressos 
em Reais.

3.7.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, e a integridade física e 
moral do público.

3.8.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.

3.9.Os artistas que forem selecionados serão comunicados por telefone o/ou por 
e-mail em até cinco dias úteis após a divulgação final da seleção.

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

3.11. O material de inscrição dos artistas não selecionados poderá ser retirado na 
sede da Secretaria  Municipal  de Arte  e Cultura,  localizada no Bernardino 
Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-
ES.

3.12. 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  Arte  e  Cultura  será  isenta  de  responsabilidade  sobre  os 
mesmos, podendo dar-lhes o destino que lhe convier.

3.13. Não serão aceitas obras no ato da inscrição.

3.14. Não haverá limites de inscrições, no entanto, cada artista poderá inscrever 
no máximo duas obras.

3.15. Todos  os  artistas  receberão  certificado  de  participação,  independente  de 
premiação.

Capítulo III
Da Entrega e Devolução das Obras

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

5. As obras selecionadas deverão ser entregues, prontas para a exposição do 
dia 18 ao dia 23 de outubro de 2010, na Sala Levino Fanzeres, Bernardino 
Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, nº 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 
CEP: 29.300-170.

5.1.As obras deverão estar em condições de serem expostas sem causar danos 
físicos à Sala Levino Fanzeres. Fica o artista responsável pela montagem dos 
trabalhos  que  requeiram montagem especial,  respeitando  os  limites  físicos 
destinado à obra.



5.2.O transporte, o seguro e a montagem especial (caso seja necessário), ficam 
por conta do artista.

6. Caberá à Comissão Organizadora do evento a montagem do  “V 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.

7. 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 1 a 8 de 
fevereiro de 2011.

7.1.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

8. A seleção  e  premiação  das  obras  serão  realizadas  por  uma  Comissão  Técnica 
composta  por  três  membros,  convidados  pela  Secretaria  Municipal  de  Arte  e 
Cultura de Cachoeiro de Itapemirim.

8.1.O julgamento dos trabalhos será realizado no dia 8 de novembro de 2010, 
quando será lavrada a ata de avaliação.

8.2.A Comissão de Seleção utilizará critérios de seleção estética e conceitualmente 
compatíveis com as linguagens contemporâneas das artes visuais.

8.3.O V Salão de Artes Levino Fanzeres terá como tema: “A Cidade Sou 
Eu”.

9. O V 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);
• Prêmio Especial do Júri Popular.

10.Todos  os  artistas  receberão  um  certificado  de  participação  onde  constará  sua 
colocação no julgamento.

11.A premiação e entrega dos certificados será feita no dia 8 de novembro de 2010, 
às 19h, na Sala Levino Fanzeres, durante o coquetel de abertura do Salão.

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

11.2. Os premiados no ano de 2009, não poderão ser premiados, dando assim a 
oportunidade para os demais artistas.



12.As obras permanecerão expostas na Sala Levino Fanzeres até o dia 31 de janeiro 
de 2011.

13.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.

14.A obra que receber primeiro prêmio será incorporada ao Patrimônio Artístico da 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Capítulo V
Das Disposições Gerais

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

16.A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais avarias nas obras, 
seja no transporte ou na montagem, especialmente as obras confeccionadas com 
materiais frágeis.

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

18.A  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  poderá  utilizar  para  sua 
divulgação, sem ônus as imagens de todos os trabalhos participantes, em qualquer 
tempo.

19.Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora 
do Salão.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de julho de 2010.

Comissão Organizadora

Cristiane Resende Fagundes Paris
Secretária Municipal de Arte e Cultura

Genildo Coelho Hautequestt Filho
Diretor de Artes – Secretaria Municipal de Arte e Cultura

Diego Scarparo Barbieri
Diretor de Marketing – Secretaria Municipal de Comunicação Social



FICHA DE INSCRIÇÃO DO V SALÃO DE ARTES LEVINO FANZERES

1. Cronograma:

Etapa Data
1. Inscrição 5 de julho a 02 de outubro de 2010
2. Seleção 02 a 09 de outubro de 2010
3. Entrega das Obras 18 a 23 de outubro de 2010
4. Abertura da Exposição/Premiação 8 de novembro de 2010
5. Final da Exposição/Premiação Júri Popular 31 de janeiro de 2011
6. Retirada das Obras 01 a 08 de fevereiro de 2011

2. Dados Pessoais do Artista:

Nome:
Nome Artístico:
RG: CPF:
Data de Nascimento: Local de Nascimento:
Endereço Residencial:
Rua:
Bairro:
Cidade: CEP:
Telefone: Celular:
e-mail:
Site:
Endereço Comercial:
Empresa:
Rua:
Bairro:
Cidade: CEP:
Telefone: Fax:
e-mail:
Site:
Dados Bancários:
Banco: Número do Banco:
Agência: Conta:

3. Declaração de Adesão:

Declaro  que estou de  acordo  com os  termos  do Regulamento  do V Salão  de Artes  Levino 
Fanzeres, bem como do Termo de Compromisso e do Termo de Doação que deverei assinar 
caso minha obra seja vencedora do referido Salão.

Cachoeiro de Itapemirim, _____ de ________________ de 2010.

__________________________________ _________________________________
         (Assinatura do Artista) (Assinatura do funcionário responsável 

pela inscrição)


