
  

REGULAMENTO 
3º CONCURSO MUNICIPAL DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS” 

“PRÊMIO IRÊNIO” 

CLAUSULA 1A. - DO OBJETIVO 
 
A Prefeitura Municipal de Caravelas, através da Secretaria Municipal de Cultura, estabelecida na cidade 
de Caravelas – Bahia, promove o “3º CONCURSO MUNICIPAL DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS – 
PRÊMIO IRÊNIO”, a ser realizado no mês de dezembro de 2017, que tem por objetivo valorizar a música 
carnavalesca da cidade, seus compositores e intérpretes, além de promover a diversificação e o acesso à 
cultura para toda à comunidade.  

CLAUSULA 2A. - DA HABILITAÇÃO 

Parágrafo 1o - Pode participar do processo qualquer cidadão caravelense nato ou com endereço 
domiciliar no município há pelo menos 2 anos comprovados por meio de documentos. 

Parágrafo 2o - Serão aceitas somente às inscrições que apresentarem trabalho no âmbito da Música 
Popular Brasileira, em sua modalidade “Marchinha de Carnaval”, que são as canções inéditas compostas 
e arranjadas dentro da formação característica de banda carnavalesca tradicional e acústica. 

Parágrafo 3o - Serão aceitas somente inscrições de Pessoas Físicas e/ou Grupos Informais. 

CLAUSULA 3A. - DAS INSCRIÇÕES 

Parágrafo 1o - As inscrições serão gratuitas. 

Parágrafo 2o - O regulamento e a ficha de inscrição deste concurso estão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Cultura de Caravelas – Bahia, localizada na Praça Santo Antônio, s/ n.º, Antigo Mauá – 
Centro Histórico de Caravelas, e no site https://www.caravelas.ba.gov.br/, a partir da publicação deste 
regulamento até às 23h:59m do dia 25/11/2017. 

Parágrafo 3o - A inscrição da canção poderá ser efetuada no site https://www.caravelas.ba.gov.br/  ou 
pessoalmente, ambas realizações deverá entregar material envelopado, em horário de funcionamento da 
Secretaria de Cultura (das 7:30 até às 13:30) de segunda a sexta, entre os dias 25/10/2017 a 24/11/2017. 
Para consolidar a confirmação da inscrição. Endereçado à: 
 
“3º Concurso Municipal de Marchinhas Carnavalescas – PRÊMIO IRÊNIO” 
Secretaria Municipal de Cultura de Caravelas  
Praça Santo Antônio, s/ nº  
Centro Histórico – Caravelas - BA 
Cep:45900-000 

Parágrafo 4o – Não serão aceitas inscrições pelo Correio convencional ou eletrônico, e-mail. 
Parágrafo 5o – No dia 24/11/2017 serão aceitas as inscrições até às 13:30 horas com a entrega dos 
requisitos exigentes neste regulamento. Após este horário, estará encerrado o prazo de conformidade da 
inscrição deste Concurso. 
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DO MATERIAL DA INSCRIÇÃO: 

a) O material a ser enviado para a inscrição deve obrigatoriamente conter: 
• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, contendo os dados relacionados à 

canção. A pessoa responsável pela inscrição deve ser o autor ou um dos autores da música; 
• Um CD contendo a gravação da música inscrita, identificado com o nome da música. Qualquer 

irregularidade, ou mesmo má qualidade do CD poderá acarretar a desclassificação da canção; 
• Um áudio limpo, claro, no formato MP3, com apresentação do autor da canção, interprete e nome 

da música. Entregue no ato da inscrição via CD ou pen drive. 
• Uma cópia digitada impressa em papel A4, fonte ARIAL 12, com título da canção, nome (s) do (s) 

autor (es), bem como toda a letra da canção na íntegra, idêntica ao material gravado. 

Parágrafo 6º – Os recursos de áudio MP3 ou vídeo MP4 podem ser gravados sobre a múltipla 
escolha, entre CD ou pen drive, e não deverão exceder o limite de 04 (quatro) minutos a partir do 
início da gravação da canção 

Parágrafo 7o – As composições não deverão exceder o limite de 04 (quatro) minutos de gravação. 

Parágrafo 8o – É permitida a participação neste Concurso de funcionários e parentes de funcionários 
da Prefeitura 

Municipal de Caravelas não havendo nenhum favorecimento por questão de vínculo.  

Parágrafo 9º - Fica vetado os funcionários da secretaria de cultura e assessoria de comunicação a 
participação neste concurso. 

CLAUSULA 4ª. - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Parágrafo 1º - Cada autor, em parceria, poderá inscrever até a quantidade de DUAS canções inéditas e 
originais, podendo ser as DUAS classificadas.  
  
Parágrafo 1º - Cada autor, individual, poderá inscrever até a quantidade de DUAS canções inéditas e 
originais. Sendo apenas UMA classificada. 

Parágrafo 3o - O material contendo a gravação e a letra da canção não serão devolvidos sob nenhuma 
hipótese, ficando de posse da Secretaria de Cultura para o arquivo do Concurso. 

Parágrafo 4º - As canções inscritas deverão ser inéditas e originais, cumprindo o que dispõe a legislação 
quanto aos Direitos Autorais. Não será permitida a canção em caráter de paródia. 

Parágrafo 5º - Não serão aceitas canções com palavras de baixo calão nem a quaisquer outras que 
promovam o desrespeito a diversidade gênero, raça, credo dentre outros que decoram a efeito 
depreciativos a todo e qualquer pessoa.  
 
a) Entendendo-se por inéditas aquelas composições que até o término da inscrição no dia 25/11/2017 
não tenham sido gravadas com fins comerciais em discos, CD, vídeo, áudios ou fitas e/ou veiculadas em 
celulares e Smartphones, redes sociais, rádios ou TV, comerciais ou similares; 
 
b) Entende-se por original a canção não plagiada de outra já existente, considerando-se tanto a parte 
musical como a letra da canção; 
  
Parágrafo 6º - No ato da inscrição, o(s) autor(es) da(s) canção(ões) autoriza desde já a liberação dos 
direitos autorais referente(s) à(s) apresentação(ões) de sua(s) canção(ões) nos dias do evento ou à 
outros que tenham relação com o “3º CONCURSO MUNICIPAL DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS 
DE CARAVELAS – PRÊMIO IRÊNIO”. 

Parágrafo Único – Toda e qualquer denúncia de irregularidade deverá ser formalmente oferecida à 
Comissão Organizadora do Concurso, para apreciação e julgamento, cinco dias antes do término do 
festival que será 22/12/2017, mediante a pertinente identificação do denunciante. Caso venha a ser 
classificada alguma música que não seja inédita e/ou original e não sendo do conhecimento da Comissão 
Organizadora, o interessado deverá apresentar documentos e provas instruindo a denúncia formalmente. 
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CLAUSULA 5A. - DA PRIMEIRA SELEÇÃO. 

Parágrafo 1º - Informações sobre as canções habilitadas no processo de pré-seleção serão comunicadas 
aos autores por meio de publicação em redes sociais, sites oficiais do município e região, por telefone e 
E-mail disponibilizados nas fichas de inscrições. O resultado sairá no dia 06/12/2017. 

Parágrafo 2º - A avaliação para a seleção da canção seguirá critérios estabelecidos pela comissão 
organizadora, compreendendo apreciação técnica sobre os itens: Letra; Ritmo; Melodia e Arranjo; e 
análise artística: interação da musicalidade com o público. Sob este processo seletivo declara-se 
justificáveis por escrito pela comissão avaliadora. 

Parágrafo 3º -  A seleção das canções, MARCHINHA CARNAVALESCA, inscritas será avaliada por 
técnicos e especialista do assunto. 

Parágrafo 4º - As músicas selecionadas serão apresentadas AO VIVO na etapa final. A interpretação para 
defesa de cada Marchinha, será de responsabilidade do autor inscrito no concurso, por meio de banda, 
grupo ou individual. 
 
Parágrafo 5º - A ordem de apresentação para a final entre os selecionados na primeira fase, será 
realizada por meio de sorteio, no dia 21 de dezembro de 2017, às 10:00 na secretaria Municipal de 
Cultura e aberto aos participantes inscritos.  

Parágrafo Único: As decisões da Comissão de Jurados serão irrevogáveis, não cabendo recursos contra 
as mesmas.  

CLAUSULA 6A. - DA PARTICIÇÃO E SELEÇÃO FINAL. 

Parágrafo 1º - A etapa final deste Concurso se realizará na Ponte do Mirante, próximo à Praça do Pesco, 
Bairro Olaria, no dia 22 de dezembro (sexta-feira) a partir das 17 horas, onde serão apresentadas ao 
público e ao júri, ao vivo, todas as músicas selecionadas.  
  
Parágrafo 2º - O voto da etapa finalíssima do Concurso será dado pelo júri após a apresentação de cada 
canção ao vivo, com a pontuação de 5 a 10 pontos, valendo frações.  

Parágrafo 3o – Após a escolha das 3 melhores Marchinhas, a Comissão Organizadora do evento fará o 
anúncio da escolha dos 1o. 2o. e 3o. lugares que receberão os prêmios, ainda em curso do evento. 

CLAUSULA 7A. - DA PREMIAÇÃO. 

Parágrafo 1º: Serão feitas, pela comissão organizadora do concurso, as premiações de 1o. a 3o. lugar. 

Parágrafo 2º: Dentre as 03 (três) canções vencedoras, serão distribuídos pela Secretaria Municipal de 
Cultura os seguintes prêmios: 
 
1º lugar - R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais). 
 
2º lugar - R$1.000,00 (Um Mil Reais). 
 
3º lugar - R$ 500,00 (Quinhentos Reais). 

Parágrafo Primeiro: O Prêmio simbólico será entregue na hora da divulgação do Resultado Final, 
diretamente ao dono da composição, ou responsável pela inscrição da música vencedora. O Prêmio em 
Dinheiro deverá ser efetuado em até 10 dias após a premiação. 

CLAUSULA 8A. – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO. 

Parágrafo 1º - A música será avaliada pela letra, melodia e interação da musicalidade com o público não 
cabendo como critério para avaliação a composição da banda na apresentação. 

Parágrafo único - A banda será um componente importantíssimo para subsidiar a letra e melodia da 
Marchinha na competição. 
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CLAUSULA 9A. - DO JÚRI. 

Parágrafo 1º - A classificação das canções e a atribuição de prêmios ficará a cargo do júri, composto por 
membros escolhidos pela Comissão Organizadora. 
 
Parágrafo 2º - Ao Presidente do júri caberá a direção dos trabalhos de julgamento, zelando pela 
autonomia e cumprimento do processo de votação, cabendo-lhe ainda o voto de desempate, caso seja 
necessário.  

CLAUSULA 10A. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Parágrafo 1º - Não haverá ajuda de custo em dinheiro para os participantes. As despesas do candidato 
para sua participação no Concurso ocorrerão por conta do mesmo. 
 
Parágrafo 2º - Os participantes classificados deverão estar à disposição para gravações ou filmagens de 
entrevistas durante a sua participação neste Concurso. 

Parágrafo 3º - Fica vedada a inscrição para a participação de menores de 18 anos. 
  
Parágrafo 4º - Os autores das canções, e demais participantes do “3º Concurso Municipal de Marchinhas 
Carnavalescas – PREMIO IRÊNIO”, autorizam, sem nenhum ônus à Comissão Organizadora do 
Concurso, a cessão ilimitada dos direitos de imagem ao vivo ou gravada para utilização em qualquer 
tempo, tiragem e tipo de material gráfico e visual relacionado com o “Prêmio Irênio”. Autorizam ainda a 
cessão ilimitada dos direitos de gravação das respectivas composições, para utilização em qualquer 
tempo, tiragem e meio de gravação e reprodução, entre eles CD, fita cassete, MD, DVD, CD-ROM, vídeo, 
televisão, entre outros existentes ou que vierem a existir deste Concurso. Tais autorizações envolvem 
inclusive coletâneas, registros históricos, comemorativos, entre outros, que sejam porventura lançados no 
futuro pela produção do “3º Concurso Municipal de Marchinhas Carnavalescas – Prêmio Irênio” sempre 
servindo como referência do mesmo. 

Parágrafo 5º - A simples inscrição da canção no “3º Concurso Municipal de Marchinhas Carnavalescas – 
Prêmio Irênio” já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, 
valendo como contrato de adesão para todos os envolvidos que tiverem participação neste evento. 
 
Parágrafo 6º - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, excluir do “3º 
Concurso Municipal de Marchinhas Carnavalesca – Prêmio Irênio” a canção que não cumprir as 
disposições do presente regulamento e que contrarie as normas do Concurso. 
 
Parágrafo 7º - As decisões da Comissão Organizadora do “3º Concurso Municipal Marchinhas 
Carnavalescas – Prêmio Irênio” serão irrevogáveis, não cabendo recursos contra as mesmas. 
 
Parágrafo 8º - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 
 
Parágrafo 9º - Fica eleito o Fórum da Comarca de Caravelas – BA para dirimir quaisquer conflitos deste 
regulamento, independentemente do domicílio das partes interessadas, renunciando os inscritos desde já 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Período de inscrição:  
25/10 a 24/11 de 2017 na Secretaria Municipal de Cultura no horário de 7:30 às 13:30 e no 
site https://www.caravelas.ba.gov.br/, até 23h:59min.  
 
Período da triagem:  
27/11 a 05 de Dezembro de 2017.  
 
Divulgação das inscrições finalistas: 
06 de Dezembro de 2017. 

Local e Horário da apresentação e julgamento das Marchinhas vencedoras:  
Dia 22 de Dezembro de 2017, a partir das 17 horas na Ponte do Mirante, referência Praça do 
Pescador, Bairro Olaria.

!  4

https://www.caravelas.ba.gov.br/


___________________________________ 
Jamilton Galdino de Santana 

Secretário Municipal de Cultura 
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