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REGULAMENTO 

 

1. DO OBJETIVO 

A Prefeitura de Água Doce através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

está promovendo a 2ª edição do “Destaque inovação Água Doce”.  

Essa ação tem o objetivo de enaltecer e divulgar o trabalho das empresas e produtores rurais 

de Água Doce que desenvolvem produtos, processos ou práticas inovadoras. 

 

2. DAS CATEGORIAS 

2.1 A ação “Destaque inovação Água Doce” busca evidenciar empresas e produtores rurais nas 

seguintes categorias: 

.Indústria 

.Comércio 

.Prestação de serviços 

.Agricultura familiar 

.Agronegócio 

.Energias renováveis 

2.2 Entende-se por agricultura familiar a atividade desenvolvida em área de até quatro módulos 

fiscais, renda de até R$420.000,00/ano e que a mão-de-obra familiar seja maior que 50%. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Podem participar da ação empresas com inscrição ativa devidamente cadastradas nos órgãos 

municipais competentes. 

3.2 Podem participar da ação produtores rurais com inscrição ativa, que estejam emitindo notas 

fiscais e prestando contas dentro do prazo estabelecido. 
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3.3 Podem participar da ação empresas e produtores rurais que estejam inscritos em dívida ativa no 

Município, desde que, haja termo de acordo para parcelamento. 

3.4 A empresa/produtor rural que se inscreveu na 1ª edição do prêmio “Destaque inovação Água 

Doce” poderá novamente participar da 2ª edição, desde que apresente produto, processo ou prática 

diferente da anteriormente inscrita. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição para participação no prêmio “Destaque inovação Água Doce” será realizada 

exclusivamente via e-mail, conforme a seguir: 

4.1.1 Preencher a ficha de inscrição disponível no site www.aguadoce.sc.gov.br. É obrigatório 

o preenchimento de todos os campos da mesma. 

4.1.2 Anexar no e-mail a ficha de inscrição e arquivos complementares (Vide item 4.3) 

enviando-os para o endereço eletrônico turismo@aguadoce.sc.gov.br com o título “Destaque 

inovação Água Doce”. 

4.1.3 A inscrição será validada após a confirmação do recebimento do e-mail emitida pela 

Comissão Organizadora. 

4.2 A inscrição é gratuita e está condicionada ao preenchimento da ficha de inscrição, na qual deverão 

ser registradas as informações da empresa/produtor rural, bem como, a descrição detalhada do 

produto, processo ou prática inovadora desenvolvida no empreendimento ou propriedade rural. 

4.3 Caso considere importante, o participante poderá enviar fotos, vídeos e textos a fim de melhor 

ilustrar a experiência. Esses arquivos deverão ser anexados no ato da inscrição. 

4.4 A empresa/produtor rural deve optar pela categoria que se enquadra na sua atividade, podendo 

participar com a descrição de apenas um produto, processo ou prática inovadora. 

 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.1 As experiências inscritas serão avaliadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

(CDEM) instituído pela Lei Municipal nº.930/1995 de 29 de agosto de 1995, o qual possui seus 

membros nomeados pelos Decretos nº.074/2020 e nº.041/2021.  

5.2 Os membros que compõem o CDEM avaliarão cada produto, processo ou prática inscrita 

respondendo as seguintes questões: 

5.2.1 Possui caráter inovador? 

5.2.2 Traz economia ou lucro para a empresa/produtor rural? 

5.2.3 Traz algum benefício para o meio ambiente? 

5.2.4 Traz algum benefício social à comunidade de Água Doce? 

http://www.aguadoce.sc.gov.br/
mailto:turismo@aguadoce.sc.gov.br
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5.3 Para cada empresa/produtor rural inscrito, os conselheiros atribuirão notas de 0 a 10. 

Posteriormente será calculada a média por critério, seguida pela média geral, que representará a nota 

final. Os inscritos que alcançarem melhor pontuação em cada categoria serão os classificados. 

5.4 Em ocasião de empate, será considerada a melhor média nos critérios, observada a ordem descrita 

no item 5.2. Caso a condição de empate ainda permaneça, utilizar-se-á como parâmetro o maior tempo 

que a empresa/produtor rural está inscrito no Município. 

5.5 Caso seja necessário, os conselheiros poderão solicitar visita ao local inscrito, a fim de buscar 

informações complementares sobre a experiência e melhor embasar sua decisão. 

 

6. DOS PRAZOS 

 Os prazos para o “Destaque inovação Água Doce” são os seguintes: 

Inscrições 16/05/2022 à 15/06/2022 

Avaliação do CDEM 20/06/2022 à 24/06/2022 

Divulgação do resultado 27/06/2022 

Gravação das imagens das empresas ganhadoras e edição do audiovisual 28/06/2022 à 14/07/2022 

Lançamento do audiovisual e entrega dos certificados de participação 15/07/2022 

 

7. DOS IMPEDIMENTOS 

7.1 É vedada a participação de membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem 

como, familiares de 1º (primeiro) grau desses. 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1 Os resultados serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Água Doce 

(www.aguadoce.sc.gov.br) e também nas redes sociais, conforme cronograma apresentado no item 6 

desse regulamento. 

8.2 As empresas/produtor rural ganhadores serão comunicados do resultado por telefone ou e-mail. 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1 Os vencedores em cada uma das categorias “Indústria”, “Comércio”, “Prestação de serviços”, 

“Agricultura familiar”, “Agronegócio” e “Energias renováveis” receberão um certificado de participação e 

serão destaque em um audiovisual, que será desenvolvido pela Administração Municipal.  

9.2 Esse audiovisual terá o objetivo de enaltecer e divulgar o trabalho das empresas e produtores rurais 

água-docenses que possuam produtos, processos ou práticas inovadoras. O mesmo será amplamente 

divulgado na página oficial do município de Água Doce, bem como, em todas as suas redes sociais 

(Instagram, Facebook e Youtube). 



 

4 

9.3 O lançamento do audiovisual e a entrega dos certificados de participação ocorrerão em paralelo ao 

evento em comemoração ao Dia do Comerciante, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, que acontecerá no dia 15 de julho de 2022, às 19 horas, nas dependências do 

Centro de Convivência do Idoso. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 As decisões do CDEM serão irrecorríveis, soberanas e finais. 

10.2 O ato da inscrição implica a aceitação total do presente regulamento. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do prêmio “Destaque inovação 

Água Doce”. 


