23º FESTIVAL DE MÚSICAS PARA O CARNAVAL ONLINE 2021
REGULAMENTO
Artigo 1° Com a programação da Prefeitura Municipal de Itaqui, fica instituído o 23°
FESTIVAL DE MÚSICAS PARA O CARNAVAL ONLINE 2021, que será realizado nos dias 12
e 13 de Março do corrente ano.
Artigo 2° 23° FESTIVAL DE MÚSICAS PARA O CARNAVAL ONLINE 2021 obedecerá o
regulamento dirigido e organizado pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer..
Artigo 3° O objetivo do Festival é “a Produção e Promoção Cultural através da
Música”,entretenimento, bem como a valorização dos artistas locais, e por fim a integração
dos mesmos com artistas oriundos de outras cidades e regiões, promovendo assim um
intercâmbio artístico – cultural para proporcionar o crescimento do conhecimento artístico de
ambos, viabilizando o interesse público em mostrar a importância da arte como fonte de
cultura musical, assim revelando novos talentos da cidade e região.
DA PARTICIPAÇÃO:
Artigo 4° Podem participar do concurso compositores brasileiros natos, naturalizados ou
estrangeiros com permanência legal de 05 (cinco) anos no país.
§ 1°. Em qualquer situação a letra da composição deverá ser apresentada em português.
§ 2° Serão permitidos o número mínimo de 5 Integrantes e de no Máximo 12 Integrantes por
Grupo Musical e de 15 Ritmistas e no máximo 5 integrantes na Harmonia (Será exigido dos
ritmistas que todos façam o uso obrigatória de Máscara).
DOS RITMOS:
Artigo 5°Serão admitidas composições que tenham como ritmo base o Samba e a Marcha,
bem como Samba Enredo e Marcha Rancho não sendo permitido Plágio.
DA INSCRIÇÃO:
Artigo 6° Estarão abertas as inscrições de 22/02 a 10/03, diretamente no Theatro
Prezewodowski, na Bento Gonçalves, 337, das 08 horas às 13 horas.
§ 1º-As inscrições também poderão ser realizadas por e-mail, no endereço eletrônico:
esportecultura@itaqui.rs.gov.br, obedecendo o período de inscrição descrito no artigo 6º, bem
como o parágrafo único abaixo descrito, e Artigos 7º e 8º deste regulamento.
Parágrafo Único. As inscrições para o concurso deverão ser entregues até as 13 horas do
dia 10 de março de 2021, acompanhado de 05 (cinco) cópias da letra onde conste o título da
composição e o tempo de duração em minutos e segundos.

Artigo 7° Não serão aceitas inscrições após a data prevista.
Artigo 8° Não serão aceitas composições que na sua interpretação ultrapassem cinco
minutos de duração, Exceto Sambas Enredo.
Artigo 9° Serão eliminadas aquelas composições que em sua letra atentarem contra bons
costumes, a moral, pessoas, poderes e entidades constituídas e as letras que não forem
inéditas, devendo as razões ser esclarecidas ao presidente da comissão de jurados.
Artigo 10.O julgamento será procedido pela comissão de no máximo 05(cinco) e no mínimo
03 (três) integrantes, nomeados pela Comissão Organizadora, constituída por pessoas de
reconhecida habilitação e conhecimento no campo de música popular brasileira.
Artigo 11. A Comissão Julgadora atribuirá em planilha especial, notas às composições
concorrentes.
§ 1º Serão atribuídas notas fracionadas em decimais de 7 (sete) a 10 (dez) pontos, tais como,
por exemplo: 7,1; 7,2; 7,3 assim sucessivamente até a nota máxima de 10 (dez) pontos.
§ 2°Em caso de empate entre duas ou mais composições, o critério de desempate levará em
conta a maior soma atribuída á letra e melodia.
§ 3°Persistindo o empate, o prêmio será dividido entre as composições.
Artigo 12. A composição mais popular, independente de ser marcha ou samba, será de
escolha pública online.
Artigo 13. Cada grupo deverá ter seus integrantes, é proibido que cada integrante participe de
mais de 02 (dois) grupos, e que um grupo musical possua mais de 03 (três) integrantes do outro
grupo;
Artigo 14. Serão limitados o número máximo de 3 composições por categoria de cada grupo.

Artigo 15. O grupo que não passar o som a tarde será punido com o desconto da nota final
de 01 (um) ponto (após a soma e calculado a nota final). A passagem de som será no dia
11/03 No horário das 18 horas às 22 horas nas dependências do Theatro Prezewodowski,
tendo 10 minutos por músicas para fazer sua passagem.
Artigo 16. Os grupos concorrentes deverão estar no local de apresentação trinta minutos
antes do horário do início previsto para o Concurso, sendo que após o anúncio oficial do
grupo para subir ao palco, o mesmo terá tolerância de 05 (cinco) minutos para a sua
apresentação sob a pena de desclassificação do Festival.
Artigo 17.Não será permitida agressão verbal a Comissão Organizadora ou aos Jurados,
sendo sumariamente desclassificado o grupo que assim proceder, bem como será suspenso
de participação de próximas edições do evento.
Artigo 18.Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do 23° FESTIVAL DE MÚSICAS PARA O CARNAVAL ONLINE 2021

DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO:
Artigo 19. A ordem de apresentação ficará a cargo da Comissão Organizadora.
§ 1ºo evento terá início às 20:00H dias 12/03 e13/03, com tolerância de 05(cinco) minutos
conforme descrito no Artigo 15 deste regulamento. § 1°No dia 12 de Março de 2021 serão
apresentadas as categorias Marcha e Marcha Rancho, Samba e Samba Enredo, sendo
classificadas 05 (cinco) músicas de cada categoria para a final que será realizada no Sábado,
dia 13 de Março de 2021.
§ 2°No dia 13 de Março de 2021; serão apresentadas as (05) composições finalistas de cada
categoria Marcha, Macha Rancho, Samba e Samba Enredo.
§ 3° Obedecendo os protocolos estabelecidos pela comissão de enfrentamento ao corona
vírus, as apresentações se darão da seguinte forma; Cada grupo apresentará todas as suas
composições inscritas (menos samba enredo) em sequência, não sendo mais intercalado,
sendo assim cada grupo apresentará suas Marchas, Marcha Ranchos e Sambas em
sequência. Havendo um período entre trocas de grupo para higienização do local e dos
microfones.
DO JULGAMENTO:
Artigo 20.Serão julgados a Letra, Melodia, Interpretação e Harmonia.
Artigo 21. As categorias serão as seguintes:
Marcha, Marcha Rancho, Samba e Samba Enredo
DA PREMIAÇÃO:

Artigo 22. Categoria Marcha, Marcha Rancho, Samba e Samba Enredo:
1° Lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais) e Troféu;
2° Lugar – R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e Troféu;
3° Lugar – R$ 900,00 (novecentos reais) e Troféu;
Melhor letra – R$300,00 (trezentos reais) e Troféu;
Música mais popular – R$ 300,00 (trezentos reais) e Troféu;
Melhor intérprete – R$ 300,00 (trezentos reais) e Troféu;
Melhor instrumentista – R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) e Troféu;
Melhor arranjo – R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) e Troféu;
Revelação do evento – R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) e Troféu;
Parágrafo Único: a premiação será paga através de nota de empenho, sendo efetuado
depósito em conta-corrente ou poupança do titular responsável pelo recebimento do valor
indicado na ficha de inscrição, em até 10 (dez) dias úteis após o término do Festival, devendo
o responsável pelo recebimento do valor informar na ficha de inscrição os seguintes dados:
banco, agência e conta.

