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LEI N° 1.650 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

"Dispoe sobre 0 regulamento do Festival de

Marchinhas Carnavalescas da Estincia Turistica

de Sio Luiz do Paraitinga e dB. outras

providencias".

ALEX EUZEBIO TORRES, Prefeito Municipal da
Estancia Turistica de Sao Luiz do Paraitinga, Estado de Sao Paulo, no uso de

suas atribui�6es legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona

e promulga a seguinte lei:

Do Objeto e do Ambito de Aplicaqio

Art. 1° - Esta Lei disp6e sobre a consolida�ao de

duas fases sobre 0 processo de julgamento das musicas do Festival de

Marchinhas Camavalescas da Estancia Turistica de Sao Luiz do Paraitinga,

regulamenta�ao da forma de inscri�ao das composi�6es, do modo de integra�ao

das Comiss6es Julgadoras, a forma de avalia�ao e c1assifica�ao das musicas.

Capitulo Unico

Seqio I

Das Etapas do Festival de Marchinhas Carnavalescas

Art. 2° - 0 Festival de Marchinhas sera constituido

por duas fases:

I - A Primeira Fase do Festival representara 0

periodo de pre-se1e�ao das musicas em dias e horarios a serem determinados pelo

Departamento de Cultura da Municipalidade.

11 - A Segunda Fase do Festival consubstanciara nas

audi�6es publicas, simbolizada pelas semifinais e final do julgamento das

melhores composi�6es inscritas, em homenagem ao dia oficial das "Marchinhas

de Carnaval", de acordo a Lei Municipal 996, de 18 de dezembro de 2001.

Seqio 11

Das Inscriqoes

Art. 3° - As inscri�6es para 0 Festival de Marchinhas

serao efetuadas no periodo nao inferior a 15 (quinze) dias que antecedem 0 dia

oficial das marchinhas.
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Art. 4° - A ficha de inscri<;ao deve ser disponibilizada

aos interessados no Departamento de Cultura e por intermedio do site oficial da

Municipalidade.

Paragrafo Unico - A ficha de inscri<;ao deve conter
as instru<;6es do material necessario para a efetiva<;ao do cadastro.

Art. 5° - As composi<;6es e suas respectivas autorias

serao entregues em envelopes separados, lacrados, opacos e de pape!.

IU° - Os envelopes contendo as musicas, devenlo

conter no seu interior 5 (cinco) c6pias das letras cifradas, corn as musicas

gravadas na integra em CD ou MP3, cujo tempo maximo sera de 5 (cinco)

minutos, sob pena de desc1assifica<;ao.

82° - Qualquer irregularidade, ou mesmo ma

qualidade do CD ou MP3 podera desc1assificar a musica imediatamente.

83° - No envelope que trara a autoria da composi<;ao,

sera acompanhada do titulo atribuida a musica.

84° A identifica<;ao dos envelopes sera

exc1usivamente 0 numero de protocolo.

85° - Os envelopes deverao ser entregues para

protocolo conjuntamente e acompanhado da ficha de inscri<;ao, impreterivelmente

na data e horario pre-estabelecido pelo Departamento de Cultura, sem

prorroga<;ao de prazo, sob pena de indeferimento de participa<;ao.

86° - No ato do protocolo, a pessoa inscrita no

concurso devera rubricar todas as dobras dos dois envelopes.

87° - Depois da hora marcada para a entrega dos

envelopes nenhum documento sera recebido, tampouco admitido quaisquer

adendos aquelesja entregues.

88° - Ficas definido que 0 horario para a entrega dos

envelopes sera 0 horario oficial de Brasilia.

Art. 6° - Os integrantes da Banda de Apoio nao

poderao inscrever musicas no Festival, nem utilizar terceiros para 0 ingresso, sob

pena de fraude.

Art. 7° - A inscri<;ao para 0 Festival sera gratuita.
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Seqäo III

Da Comissäo Julgadora de Pre-seleqäo

Art. 8° - A Comissäo Julgadora seni composta de no

maxImo 5 (cineo) membros e 5 (eineo) suplentes, sendo imprescindivel a

partieipac;äo de um numero impar de integrantes.

Art. go - Os jurados deveräo ser necessariamente

musieos, compositores ou pessoas com notorio conhecimento.

Art. 10 - Os interessados em partieipar como

jurados deveräo alem de preencher os requisitos do artigo anterior, manifestar

interesse dentro do periodo de 15 (quinze) dias, a partir do comunicado ofieial

emanada pelo Departamento de Cultura, devendo 0 ata ser publicado em local de

grande eirculac;äo e no site ofieial da Prefeitura.

Art. 11 - A formac;äo do Corpo Tecnico sera

realizada mediante sorteio no dia da avaliac;äo preliminar das musicas.

Art. 12 - Os participantes da Comissäo, titulares e

suplentes, näo poderäo de forma alguma ser autores de musieas inscritas no

concurso, bem como auxiliar as Bandas de Apoio.

Art. 13 - Os integrantes da Comissäo Julgadora näo

poderäo receber qualquer espeeie de remunerac;äo ou quaisquer outros meios de

pagamento e vantagem.

Art. 14 - A cada concurso, uma nova comissäo

devera ser sorteada.

Seqäo IV

Da Comissäo Julgadora nas Audiqões PUbUeas - Semifinais e Final

Art. 15 - Os integrantes da Comissäo Julgadora na

Segunda Fase do Festival sera composto por 5 (eineo) jurados, da seguinte

maneIra:

I - 2 (dois) jurados seräo sorteados entre os

integrantes da Comissäo Julgadora de Pre-Selec;äo das composic;ões;

II 2 (dois) jurados seräo convidados pelo

Departamento de Cultura;

III - A cadeira restante sera representada pelo

publico presente nos dias das audic;ões.
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Art. 16 - As demais regras pertinentes a Comissao

aplicar-se-á aquilo que couber os ditames previstos na Se<;ao III.

Se�io V

Do Criterio de Avalia�io das Músicas na Primeira Fase

Art. 17 - No horário e local previamente estabelecido

pelo Departamento de Cultura, após 0 sorteio da Comissao, nos integrantes

reunir-se-ao para a abertura dos envelopes contendo as composi<;ðes e efetuará

as avalia<;ðes.

Parágrafo Único - 0 sorteio dos jurados e a análise

das composi<;ðes realizar-se-ao no mesmo dia em local aberto ao público.

Art. 18 - Os envelopes contendo as músicas e os

autores serao rubricados por todos os integrantes da Comissao edatados.

Art. 19 - Para avalia<;ao e pontua<;ao das músicas,

serao considerados a melodia, letra, apresenta<;ao, arranjo e enredo.

Art. 20 - A pontua<;ao será de 0 (zero) a 10 (dez),

incluindo numera<;ao decimal, para cada característica musical citada no artigo

anterior.

Art. 21 - Todas as músicas receberao pontua<;ao e a

soma da melodia, letra, apresenta<;ao, arranjo e enredo ensejará numa pontua<;ao

final serviente para a classifica<;ao das composi<;ðes.

Art. 22 - Somente com 0 termino das avalia<;ðes de

todas as mUSlcas e que será anunciado os respectivos autores e os títulos das

composi<;ðes.

Art. 23 - Nao poderá ser classificada duas ou mais

composi<;ðes de mesmo autor, mesmo que me nome de terceiros, sob pena de

fraude.

Parágrafo Único - Havendo a classifica<;ao de duas

ou mais mUSlcas de um mesmo compositor, somente passará para a fase

seguinte a melhor pontuada.

Art. 24 - Dentre as mUSlcas classificadas, as 20

(vinte) melhores composi<;ðes passarao para fase de audi<;ðes públicas nos dias

agendados pelo Departamento de Cu1tura para a realiza<;ao.

Art. 25 - 0 resu1tado de todas as músicas avaliadas

será divulgado por intermedio de locais de grande circula<;ao e no site4 oficial da




