
CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO 

REGULAMENTO DA GINCANA INVERNO SOLIDÁRIO 

 

A) DA REALIZAÇÃO 

Art. 1º. A Gincana Inverno Solidário TJPE tem por finalidade desenvolver o espírito de 

solidariedade no âmbito do Poder Judiciário estadual, mediante a arrecadação de 

donativos (roupas, cobertores, agasalhos etc.) e outras atividades de cunho beneficente 

e voluntário.  

Art. 2º. O objetivo deste Projeto é mobilizar toda a comunidade formada por 

Magistrados, Servidores e demais Colaboradores do TJPE, em prol de pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, assistidos por uma Organização Não-

governamental – ONG, escolhida pela Unidade de Ambiência - Diretoria de 

Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas.    

Art. 3º. A Gincana Inverno Solidário TJPE é uma realização da Unidade de Ambiência - 

Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

B) DOS PARTICIPANTES 

Art. 4º. Poderá participar da Gincana Inverno Solidário TJPE todos os Magistrados, 

Servidores e demais colaboradores do TJPE organizados por Equipes, que estiverem 

lotados nos seguintes locais (Fórum Paula Batista, Fórum Tomaz de Aquino, Fórum 

Rodolfo Aureliano, Palácio da Justiça, Central dos Juizados, CICA, Fórum de Olinda, 

Fórum de Jaboatão dos Guararapes, Fórum de Camaragibe e Fórum de Paulista). 

Art. 5º. Cada equipe deverá eleger um líder, que ficará responsável por organizar os 

donativos e manter contato com a Unidade de Ambiência da SGP. 

Art. 6º. Para fins de contabilização de resultado, só serão efetivadas as doações e ações 

realizadas pelas respectivas equipes. 

§ 1º- Considera-se equipe o grupo de pessoas delimitado a cada Unidade administrativa 

ou judicial, tais como Varas, Departamentos etc., com no máximo 20 pessoas. 

§ 2º - Cada equipe formará uma unidade distinta, sendo que na hipótese de um 

Colaborador fazer parte de mais de uma Unidade, deverá ele optar por aquela que 

deseja representar. 

 

C) DAS TAREFAS 

Art. 7º. Fica estabelecido que as ações que compõem a Gincana Inverno Solidário TJPE 

são sensibilização, coleta e arrecadação de donativos (roupas, cobertores, agasalhos e 

calçados, entre outros), todos limpos e em bom estado. 

 



 

 

 

D) DO CRONOGRAMA 

Art. 8º. A realização de todas as atividades da Gincana Inverno Solidário TJPE observará 

o cronograma a seguir: 

Cronograma: 

Período de arrecadação: de 06.06.2018 a 21.06.2018 

Aferição dos resultados: de 02 a 13.07 

Resultado: 17.07.2018 

Entrega dos Donativos: 18.07.2018 

 

E) DA ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS 

Art. 9º. A entrega de donativos deverá ser feita devidamente embalada em caixas 

separadas e/ou sacos grandes que não ultrapassem 50 quilos, juntamente com a 

classificação (relação completa) do tipo de donativos, na forma do Anexo. 

Art. 10. A não observância do dispositivo anterior implica na renúncia do recebimento 

da doação no momento, sendo solicitado o retorno nas condições previstas 

anteriormente. 

Art. 11. Somente serão aceitos, para fins de contabilização de resultados em pontos, os 

donativos que forem entregues durante o período de arrecadação divulgada no 

cronograma oficial da Gincana Inverno Solidário TJPE. 

Art. 12. A pontuação dos donativos será de acordo com a tabela de pontuações, em 

conformidade com o art. 16. 

 

F) DA ENTREGA DOS DONATIVOS ARRECADADOS 

Art. 13. A entrega dos donativos será realizada com o apoio da Administração de cada 

prédio que aderir à Campanha Inverno Solidário TJPE, a qual indicará um local para o 

acondicionamento temporário dos materiais arrecadados e, ao final da Gincana,  

agendará a entrega definitiva junto com a Unidade de Ambiência. 

Art. 14. A Unidade de Ambiência ficará responsável pela validação da Relação completa 

dos donativos (Classificação) arrecadados por cada Equipe (Anexo) e, ao final da 

Campanha fará a entrega definitiva à ONG, indicada pela Diretoria de Desenvolvimento 

Humano da SGP. 

Art. 15. A equipe vencedora poderá designar até 05 (cinco) representantes para 

participar da entrega e estes deverão entrar em contato com a Unidade de Ambiência 

SGP.  

 



 

G) DA PONTUAÇÃO 

Art. 16. As arrecadações serão pontuadas conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1 - Roupas, cobertores, agasalhos e calçados etc. 

ITEM PONTOS 

Calça 30 

Calçado (pares) 40 

Camisa, camiseta e blusa 20 

Casaco 40 

Cobertor 100 

Jaqueta 60 

Luva, touca e meia 10 

Roupão 30 

 

 

H) DA PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO 

Art. 17. Para apuração do resultado final de cada equipe, se contabilizará o total das 

pontuações, conforme previsto no regulamento. 

Art. 18. A(s) Equipe(s) que alcançar (em) a maior pontuação será (serão) premiada(s) ao 

final de toda a ação da Gincana Inverno Solidário TJPE, conforme quadro a seguir: 

Premiação:  

1º lugar - Placa de mérito para a Equipe vencedora e medalhas individuais para os 

membros da Equipe 

2º lugar – Placa de mérito para a Equipe 

3º lugar - Placa de mérito para a Equipe 

 

Art. 19. Ao evento de encerramento da Gincana Inverno Solidário TJPE terão presentes 

a entidade beneficiada, bem como a equipe vencedora e parceiros. 

 

J) DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Caso seja comprovado qualquer tipo de descumprimento ao regulamento, 

antes, durante ou depois do período em que ocorrer a Gincana Inverno Solidário TJPE, 

a equipe será desclassificada. 

Art. 21. Para divulgação do Projeto, a Unidade de Ambiência utilizará os meios de 

comunicação institucional, como Revista Conecta e a Intranet do TJPE. 

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Unidade de Ambiência SGP. 



Art. 23. O ato da participação implica na aceitação integral e obrigatoriedade de 

cumprimento desse regulamento. 

ANEXO 

Tabela 2 - Tabela de Classificação (Relação completa dos donativos) 

Equipe/Unidade: 

Telefone para contato: 

Nome do líder: 

ITEM QUANTIDADE 

Calça  

Calçado (pares)  

Camisa, camiseta e blusa  

Casaco  

Cobertor  

Jaqueta  

Luva, touca e meia  

Roupão  

 

Mais informações sobre a Gincana Inverno Solidário TJPE 

Unidade de Ambiência – Diretoria de Desenvolvimento Humano  

Secretaria de Gestão de Pessoas - TJPE 

Fórum Paula Baptista 

Rua Moacir Baracho, 207 - 2º andar - Santo Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-930 - 

Fone: (81)3182-0033/3182-0483 E-mail: sgp.ddh.ambiencia@tjpe.jus.br 

 


