
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DE FRANCISCO BELTRÃO 

 

 

FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. DA PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

 

1.1 O FESTIVAL/CONCURSO MARRECO DA CANÇÃO 2015 é promovido pela 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, por meio do Departamento 

Municipal de Cultura. A organização do evento é de responsabilidade da 

Comissão Organizadora nomeada pelo Prefeito Municipal de Francisco 

Beltrão. 

 

1.2 Das Comissões 

 

A coordenação do FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015 ficará a cargo da 

Comissão Organizadora, formada por 05  (cinco)  membros  titulares,  compostos  

pelo  Departamento  de Cultura, nomeada pelo Prefeito Municipal, por meio da 

Portaria nº 138/2015 de 28  de abril de 2015, que terá como atribuições: 

 

I – Acompanhar o processo de inscrição. 

 

II – Manifestar-se previamente acerca da inabilitação dos inscritos, cuja forma de 

apresentação não esteja em conformidade com este Edital, indicando a respectiva 

fundamentação de seus atos, registrando expressamente o resultado deste exame. 

 

III – Participar das sessões de julgamento, dando assistência à Comissão 

Julgadora, sem direito a voto. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 O FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015 - Festival Municipal de 

Interpretação de todos os gêneros (exceto música internacional) tem como 

objetivo incentivar, revelar e divulgar valores artísticos do Município, 

promovendo o intercâmbio cultural, difundindo a música como um dos meios 

essenciais de expressão cultural de uma nação. Este evento objetiva ainda 

proporcionar à sociedade a oportunidade de participar diretamente desta 

atividade cultural, valorizando a arte musical e propiciando uma melhoria na 

qualidade de vida do povo do Município. 

 



3. DAS CATEGORIAS: 

 

3.1 Categoria Infantojuvenil para inscritos com idade entre 08 (oito) e (16) 

dezesseis anos, no Gênero Livre. 

 

3.2 Categoria Adulta para inscritos com idade a partir de 17 (dezessete) anos, 

nos Gêneros Regionalista, Popular, Religioso e Composição. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES: 

 

4.1 Poderão inscrever-se no FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015, pessoas 

com domicílio eleitoral no Município de Francisco Beltrão, há, no mínimo, 180 

dias da data inicial do período de inscrições, mediante comprovação com 

Título de Eleitor.  

 

4.2 A inscrição deverá ser realizada pessoalmente de 25 de maio a 25 de 

setembro de 2015, no Departamento Municipal de Cultura, nos horários das 

8h às 11 horas e das 13h30 às 17 horas. 

 

4.3 Participantes com idade entre 08 (oito) e 17 (dezessete) anos deverão 

apresentar AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO no Festival Marreco da 

Canção 2015, assinada por seus responsáveis legais, com firma reconhecida. 

 

4.3.1 A Autorização de Participação deverá ser retirada no Departamento 

Municipal de Cultura. 

 

4.4 Os participantes com idade entre 08 (oito) e 17 (dezessete) anos, que não 

possuam Titulo Eleitoral, deverão comprovar o domicílio eleitoral de seus 

responsáveis legais. 

 

4.5 No ato da inscrição cada candidato participante é responsável pela entrega de 

03 (três) cópias da letra da música.  

 

4.6 Para o Gênero Composição as 03 (três) cópias correspondem à letra cifrada.  

 

4.7 Para o Gênero Composição o participante deverá preencher e assinar a 

Declaração de Autoria/Ineditismo da Música e reconhecer firma.  

 

4.7.1 A Declaração de Autoria/Ineditismo da Música deverá ser retirada no 

Departamento Municipal de Cultura. 

 

4.8 Para o Gênero Composição o participante poderá ter acompanhamento de 

banda própria, os quais deverão ser identificados na ficha de inscrição. 



4.9 Cada participante poderá inscrever-se em quantos gêneros desejar, dentro 

das normas deste regulamento. 

 

4.10 Serão permitidas inscrições individuais, em dupla, trio ou quarteto, desde que 

todos os integrantes atendam os requisitos do regulamento, trazendo todos os 

documentos necessários. 

 

4.11 A música não poderá ser mudada após a inscrição.  

 

4.12  Não será permitida a escolha da mesma música por mais de um participante, 

sendo válida a primeira inscrição, exceto em Categorias diferentes. 

 

4.13 O ato de inscrição concede automaticamente ao Departamento Municipal de 

Cultura, por tempo indeterminado, o direito de uso de imagem e áudio 

captados durante a realização do FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015. 

 

4.14  Fica vedada a inscrição de servidores do Departamento Municipal de Cultura 

ou de pessoas que tenham com eles vínculos consanguíneos ou de afinidade 

(pais, filhos, irmãos e cônjuge). 

 

4.15 A taxa de inscrição será 01 (um) Kg de alimento não perecível, o qual será 

doado a entidades beneficentes. 

 

5. DA REALIZAÇÃO: 

 

5.1 O FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015 será realizado no Município de 

Francisco Beltrão-PR e constituído de 05 (cinco) Etapas Classificatórias, uma 

para cada Gênero (Livre, Regionalista, Popular, Religioso e Composição) e 

uma Etapa Final, conforme o seguinte cronograma: 

 

5.2 Ensaios e Pré-Seleção:  

 

5.2.1 A banda estará à disposição no Teatro Municipal Eunice Sartori, no 

período matutino (8h às 11h30min) e vespertino (13h30min às 15h30min) 

para os ensaios.  

 

5.2.2 Todos os participantes inscritos terão direito a ensaio com a banda 

musical, no mesmo dia de sua apresentação, podendo passar a música 

por 03 (três) vezes. Cabe ao participante agendar seu horário para ensaio 

com a Comissão Organizadora. 

 

5.2.3 Durante os ensaios haverá uma pré-seleção para os participantes 

inscritos nos Gêneros Livre, Regionalista, Popular e Religioso. Serão 



selecionados 20 (vinte) participantes de cada gênero para apresentação 

na Etapa Classificatória respectiva. 

 

5.2.4 Os jurados da pré-seleção serão nomeados pela Comissão Organizadora 

e não serão os mesmos da Etapa Classificatória e da Etapa Final. 

 

5.2.5 Os 20 (vinte) participantes selecionados durante os ensaios serão 

informados por telefone. O material também será divulgado em lista 

afixada na portaria do Teatro Municipal Eunice Sartori e na Fanpage do 

Departamento Municipal de Cultura, a partir das 17 horas do dia, de cada 

pré-seleção. 

 

5.3 Etapas Classificatórias:  

 

5.3.1 As Etapas Classificatórias e a divulgação dos CLASSIFICADOS 

acontecerão no Teatro Municipal Eunice Sartori, com início às 20 horas, 

nas seguintes datas: 

 

 Gênero Livre (Categoria InfantoJuvenil) – 20 de outubro de 2015 

 Gênero Regionalista (Sertanejo e Nativista – Categoria Adulta) – 21 de 

outubro de 2015 

 Gênero Popular (Categoria Adulta) – 22 de outubro de 2015  

 Gênero Religioso (Categoria Adulta) – 23 de outubro de 2015 

 Gênero Composição (Categoria Adulta) – 24 de outubro de 2015 

 

5.3.2 Serão classificados 05 (cinco) candidatos, de cada Gênero, que obtiverem 

a maior somatória de notas dos jurados. A lista de classificados será 

informada por ordem alfabética. 

 

5.4 Etapa Final: 

A Etapa Final para os participantes classificados e a divulgação dos 

vencedores do Festival Marreco da Canção 2015, acontecerão em local a ser 

definido pela Comissão Organizadora, no dia 25 de outubro, com início às 20 

horas. 

 

5.5 O participante que não comparecer no ensaio e/ou Etapa Classificatória e 

Etapa Final estará automaticamente desclassificado do festival. 

 

 

6. DO JULGAMENTO 

 



6.1 Os participantes selecionados para a Etapa Classificatória e posteriormente 

para a Etapa Final nos Gêneros Livre, Regionalista, Popular e Religioso serão 

avaliados nos seguintes critérios: AFINAÇÃO, APRESENTAÇÃO e RITMO. 

 

6.2 Os participantes inscritos no Gênero Composição serão avaliados nos 

seguintes critérios: LETRA, AFINAÇÃO, APRESENTAÇÃO, RITMO e 

ARRANJO. 

 

6.3 Para cada critério a pontuação será de 05 a 10, podendo ser fracionada. 

 

6.4 Estarão classificados para a Etapa Final, 05 (cinco) participantes de cada 

Gênero, que obtiverem a maior soma de notas concedidas pelo corpo de 

jurados.  

 

6.5 Os critérios de desempate serão elaborados pelos jurados após nova 

apresentação dos participantes. 

 

6.6 A Comissão Organizadora nomeará os componentes do corpo de  jurados 

para cada Etapa do Festival Marreco da Canção 2015. 

 

6.7 O corpo de jurados terá notório conhecimento ou formação na  área  musical  

ou artística, sendo suas decisões incontestáveis. 

 

7. DA PREMIAÇÃO: 

 

7.1 Os participantes que obtiverem a maior nota em cada gênero na Etapa Final, 

em ordem decrescente, serão declarados vencedores e receberão prêmios 

em dinheiro. 

 

7.2 Os 03 (três) participantes vencedores em cada Gênero da Categoria Adulta, 

receberão prêmios equivalentes a: 

 

1º lugar – 2.000,00 

2º lugar – 1.500,00 

3º lugar – 1.000,00 

 

7.3 Os 03 (três) participantes vencedores no Gênero Livre da Categoria 

Infantojuvenil, receberão prêmios equivalentes a: 

 

1º lugar – 1.500,00 

2º lugar – 1.000,00 

3º lugar – 500,00 

 



7.4 Os vencedores deverão, impreterivelmente, entregar ao Departamento 

Municipal de Cultura, toda a documentação exigida para legalizar a 

premiação, até o dia 30 de outubro de 2015, nos horários das 8h às 12 horas 

e das 13h30min às 17 horas. 

 

7.5 O valor correspondente à premiação será depositado na conta do vencedor ou 

de seu responsável legal, até o dia 10 de dezembro de 2015. 

 

7.6 A documentação exigida aos vencedores do FESTIVAL MARRECO DA 

CANÇÃO 2015 corresponde à: comprovante de endereço, de dados pessoais 

autenticados (RG e CPF) e bancários (Agência, Conta e Banco).  

 

7.7 Os vencedores com idade entre 08 e 17 anos, deverão apresentar cópia 

autenticada de RG, CPF ou Certidão de Nascimento (particular e de seu 

representante legal), comprovante de endereço e dados bancários (Agência, 

Conta e Banco).  

 

8. DA BANDA 

 

8.1 A banda musical deverá estar formada há no mínimo 02 (dois) anos e ter 

experiência musical acompanhando intérpretes em outros festivais. 

 

8.2 A banda musical disponibilizará os seguintes  instrumentos musicais: violão, 

contrabaixo, guitarra, bateria, teclado, acordeom e percussão. Sendo que o 

candidato poderá se fazer acompanhar pelos instrumentos citados e backing 

vocal da banda. 

 

8.3 Cabe à banda musical compilar os arranjos das composições dos candidatos. 

 

8.4 Será vetado acompanhamento de instrumentos ou backing vocal de terceiros, 

que não estejam inscritos como candidatos.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A participação no FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015 implica no 

conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as disposições deste 

regulamento. 

 

9.2  A pontuação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou 

impugnações. 

 

9.3 O Departamento de Cultura ficará responsável para pagamento do ECAD, 

durante toda a realização do FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015. 

 



9.4 A entrada no evento será 01(um) quilograma de alimento não perecível. Os 

donativos serão doados para entidades beneficentes. 

 

9.5  As fichas avaliativas utilizadas pelos jurados na Etapa Classificatória e Etapa 

Final serão arquivadas no Departamento de Cultura para esclarecimentos, e 

estarão a disposição, 48 horas após o término do evento, para eventuais 

esclarecimentos.  

 

9.6 À comissão organizadora fica reservado o direito de desclassificar qualquer 

candidato, em qualquer fase do FESTIVAL MARRECO DA CANÇÃO 2015, 

caso haja irregularidade de conduta, assim considerando: 

 

9.6.1 Qualquer tipo de comunicação inamistosa dos candidatos com o público e 

promotor do evento. 

 

9.6.2 O consumo de bebidas alcoólicas, o porte e o tráfico de substâncias 

entorpecentes antes, durante e após evento. 

 

9.6.3 O desrespeito aos horários, programações e determinações deste 

regulamento. 

 

9.6.4 Qualquer conduta que venha a atentar, direta ou indiretamente, contra a 

vida, a saúde, a dignidade, a propriedade e a privacidade de qualquer 

pessoa, participante ou não do evento. 

 

9.6.5 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 

Conforme Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40. 

 

9.6.6 Da decisão de desclassificação do candidato, ocasionada por conduta 

irregular, não caberá qualquer espécie de reivindicação ou pleito. 

 

9.6.7 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


