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1º CONCURSO DE VITRINES DAS PEIXARIAS DO MERCADO PÚBLICO DE 

FLORIANÓPOLIS PARA A 19ª FESTA NACIONAL DA OSTRA E DA 

CULTURA AÇORIANA - FENAOSTRA 2018   

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por intermédio da Superintendência de Pesca, 

Maricultura e Agricultura/Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

promove o “1º concurso de vitrine das peixarias do Mercado Público na 19º FENAOSTRA – Festa 

Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana”. A festa ocorrerá de 06 a 16 de setembro de 2018, na Praça 

Fernando Machado e imediações, no Centro de Florianópolis.  

  

 DO CERTAME:  

 

O concurso obedecerá aos seguintes critérios e será realizado em duas etapas: 

 

a) Presencial: durante o período comercial do dia 14/09/2018, por meio de urna disposta na 

ala sul do Mercado Público Municipal (Peixarias), situado na Avenida Paulo Fontes – Centro, 

Florianópolis – SC.  

 

b)  Internet: entre às 8h:00m do dia 10/09/2018 e 18h:00m do dia 14/09/2018 por rede 

social (Instagram) através dos comentários da página oficial @mercadopublicofloripaoficial, mediante  

votação no número correspondente à peixaria de sua escolha. 

Somente os estabelecimentos que comercializam pescados e registrados no Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM-Fpolis) poderão participar do concurso.   

 

DAS INSCRIÇÕES:  
 

a) As inscrições estarão abertas de 27/08/2018 a 31/08/2018 e deverão ser efetuadas na 

sala da Associação do Mercado Público, situada à Rua Jerônimo Coelho, 60 – Centro, Florianópolis, 

horário comercial.    

  

b) No ato da inscrição o estabelecimento será registrado pelo número do Box respectivo do 

Mercado Público, o mesmo número que será usado para a votação.    
  

 

DA COMISSÃO DE JULGAMENTO:  

  

a) O resultado será divulgado no dia 15 de setembro às 14h:00m no palco principal da 19º 

FENAOSTRA. 
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b) A escolha da melhor vitrine será julgada pelos clientes e frequentadores do Mercado Público e 

visitantes da Fenaostra, que deverão seguir critérios como:     

 

1) Apresentação; 

2) Criatividade;  

3) Organização.   

  

c) Em caso de empate, prevalecerá o estabelecimento que receber o maior número de votos 

presenciais.   

 
  

 DA PREMIAÇÃO:  

 

O vencedor da melhor vitrine receberá uma placa decorativa.  

  

Todos os inscritos ganharão certificados de participação.  

 
  

DA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DAS VITRINES:  

  

a) Cada estabelecimento participante ficará responsável pela montagem da sua vitrine, sendo livre 

a divulgação aos clientes sobre a participação no concurso, respeitando a ética e vontade de escolha. 

   

b) A montagem e a organização das vitrines deverão preservar a qualidade e inocuidade dos 

produtos. A escolha e a colocação de “adereços e enfeites” não devem interferir na higiene ou ser fonte 

de contaminação, ficando a critério do SIM-Fpolis verificar e orientar os comerciantes e dirimir as 

dúvidas relativas a esta questão. 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura 

de Florianópolis. 

  

Florianópolis, 21 de agosto de 2018.     

 

 

 

ADRIANO WEICKERT 

Superintendente de Pesca, Maricultura e Agricultura   


