
CONSULTA PÚBLICA

ESCOLHA DO NOME DA ROTA TURÍSTICA DE
FORQUILHINHA - SC

1 DO OBJETIVO

1.1 O objetivo desta consulta pública é dar ampla abertura para sugestões de um
nome  para  a  Rota  Turística  de  Forquilhinha,  que  terá  início  no  Monumento  do
Desbravador,  no bairro Santa Ana e término no Parque Ecológico São Francisco de
Assis, bairro Saturno, em conformidade com o projeto de Revitalização da Avenida 25
de Julho e criação da Rota Turística.

    
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Promover ampla participação de todo e qualquer cidadão forquilhinhense, que esteja
no  gozo  dos  seus  direitos  civis,  para  sugerir  o  nome  para  a  Rota  Turística  de
Forquilhinha.  2.2 Caso seja escolhido, o nome vencedor passará a ser de propriedade
do Município e será utilizado em todas as formas de identidade visual, tais como site
institucional, redes sociais, livros, e-books, eventos, folders, cartazes, papéis timbrados
e em outras aplicações definidas pela Municipalidade.

2.1 A proposta de criação do nome deverá levar em consideração os seguintes princípios
funcionais:

a) Identidade visual: que comunique, à sociedade em geral, ideias ligadas à área
de valorização cultural e ao resgate da história do Município de Forquilhinha.  

b) Marca: que corresponda a uma identidade visual que permita a identificação do
Município;

c) Caráter: que seja singular e expresse os valores, a personalidade e as memórias
do povo forquilhinhense;

d) Sensibilização: que dialogue com o projeto da Rota Turística, que tem como
intuito assumir a identidade germânica, bem como o resgate da miscigenação da
cidade, valorizando todas as culturas. 

 



1. DOS PARTICIPANTES

3.1 O número de participantes é ilimitado sendo que, cada qual poderá apresentar uma
única proposta de nome, de criação individual ou de um coletivo.

3.2  Poderão  participar  desta  consulta  pública  todo  e  qualquer  cidadão  residente  no
município de Forquilhinha, desde que esteja no gozo dos seus direitos civis.

4 DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS

4.1 A inscrição da proposta poderá ser realizada até o dia 20 de setembro de 2021,
mediante  preenchimento  dos  ANEXOS  I  e  II  e  encaminhado  para  o  e-mail
turismo@forquilhinha.sc.gov.br, ou por meio do preenchimento dos ANEXOS I e II
manuscrito  e  assinado pelo  proponente,  que  deverá  ser  protocolado na  recepção  do
PAÇO MUNICIPAL, na Avenida 25 de Julho, nº 3400, Centro, Forquilhinha,  Santa
Catarina.

4.2 Após a entrega do envelope o participante não poderá protocolar uma nova inscrição
ou quaisquer documentos adicionais.

5 DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 Após o encerramento das sugestões, o município analisará as propostas e as avaliará,
de acordo com os critérios mencionados no item 2.3, por intermédio de uma Comissão
Avaliadora.

5.2 O período para as análises será de 10 dias, após o término das inscrições.

5.3 A Comissão, no prazo definido, analisará individualmente as propostas recebidas,
conforme os seguintes critérios: 

I) Criatividade: tendo em conta a inovação conceitual, a técnica e os aspectos estéticos,
com peso de 0 a 2,0; 

II) Originalidade: considerando a desvinculação da proposta em relação a outras marcas
existentes, com peso de 0 a 1,0; 

III)  Aplicabilidade:  considerando a possibilidade  de diferentes  aplicações  em mídias
impressas e digitais, com peso de 0 a 1,5;

IV) Comunicabilidade: levando em conta a capacidade comunicativa, com peso de 0 a
2,5; 

mailto:turismo@forquilhinha.sc.gov.br


V) Identidade: ponderando a adequação do nome que atenda aos objetivos específicos
descritos no item 2 desta Consulta, com peso de 0 a 3,0; 

5.4 Será definida como vencedora, a proposta que receber a maior pontuação, de acordo
com os critérios acima estabelecidos.

5.5 A Comissão se reserva no direito de não classificar nenhuma das propostas, caso
não estejam em harmonia com o projeto.

6 DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

6.1 O autor do nome escolhido receberá um Diploma de Honra ao Mérito e terá o seu
nome, bem como a denominação da Rota Turística e a justificativa demarcados no seu
início.  

6.2 O autor do nome escolhido terá sua propriedade intelectual cedida, de pleno direito e
por prazo indeterminado ao Município, ao qual não caberão quaisquer ônus sobre o uso
da  proposta  vencedora,  tais  como  pagamento  de  cachês,  direitos  autorais  e  outros
pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados. 

6.3 A assinatura do Termo de Cessão de Direitos Autorais pressupõe a tácita aceitação
do que consta no subitem 6.2.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 O Município poderá cancelar esta Consulta Pública a qualquer momento, em razão
de caso  fortuito  ou  de  força  maior  e,  também,  por  ausência  de  participação,  a  seu
critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a qualquer parte.

7.2 Esta Consulta Pública realizada pelo Governo Municipal de Forquilhinha não se
limita a escolher, obrigatoriamente, quaisquer dos nomes sugeridos no ato da inscrição. 

7.3 As publicações de todos os atos e comunicados referentes a esta Consulta Pública
serão divulgados nas  redes  sociais  do Governo de Forquilhinha  e  no site  oficial  do
Município (https://www.forquilhinha.sc.gov.br/)   

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Forquilhinha, 18 de agosto de 2021.

https://www.forquilhinha.sc.gov.br/


ANEXO I

Nome completo do participante ou coletivo:

Data de Nascimento:                                    CPF:

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Telefone:

Representa alguma instituição/empresa:

Nome sugerido:

JUSTIFICATIVA: (Uma explicação descritiva sobre a proposta do nome, onde deverão ser
expostos  os  motivos  para  que  o  nome  pretendido  seja  o  escolhido.  Pode-se  levar  em

consideração o contexto histórico-cultural do Município de Forquilhinha). Mínimo de 10 e
máximo de 30 linhas.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



ANEXO II

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu, ___________________________________________________________________,

portador(a)  do  CPF  nº  ___________________________  e  RG  nº

__________________________ emitido em _________________, pelo órgão emissor

__________________________,  concedo  os  direitos  autorias  referente  ao  nome  da

Rota Turística de Forquilhinha, sugerido em Consulta Pública, caso seja o escolhido.

Aceito, o uso do nome para o que for julgado necessário, por prazo indeterminado.

Forquilhinha, _____ de ________________ de 2021.

_______________________________________________

NOME COMPLETO 

_______________________________________________

ASSINATURA 


