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DECRETO NO 3.022, DE O3 DE FEVEREIRO DE 2014.

“Disp6e sobre aprovap轡o do Reg山amento para Concurso de BIocos Camavalescos

Buritama Folia 201 4,,

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURTTAMA faz saber que a Camara Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Considerando que a Lei MunicIPal nO 3.437 de 26 de janeiro de 2010, instituiu o

Concurso de BIocos Camavalescos Buritana Folia 2014, a qunl em seu artigo 6O autorizou sua

regulanenta9fb por decreto ;

DECRETA:

Art. lO - Fica aprovado o Regulamento para o Concurso de BIocos Camavalescos de

Bl正tana para o exerc王cio de 2014, eStabelecido no anexo I deste decreto, do qual passa a fazer

Parte integrante.

Art. 2O - Este decreto entra em vlgOr na data de sun publica9fb.

Art・ 3O - Revogam-Se aS disposICOeS em COntr紅io.

Publicado na Divisあde Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data supra,

POr afixa鈎O em local de costume.

CARLOS ALBERTO GOULART.GUEREACH MA叢怒髪
Procurador Geral do MunicIpIO
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ANEXO I

REGULAMENTO PARA CONCURSO DE BLOCOS

CARNAVALESCOS - BURITAMA FOLIA 2014

CAP賞TULO I

DA ORGANIZACAO

Art. lO - O Concurso dos BIocos Camavalescos Buritana Folia 2014 sera promovido e

Orgarizado pelo Departamento Municipal de Cultura e Departanento M皿icipal de Turismo e

COn血a com una Comissao Organizadora composta por O9 membros’de acordo com o disposto

no artigo 2O da Lei MunicIPal nO 3.437/2010.

Art. 20 - Ser肴o considerados blocos concorrentes aqueles que efetuarem suas inscri96es at6 as l l

horas do dia O7/02/2014, Observado o disposto no Art. 7O deste Regulamento.

Paragrafo Unico: O concurso de blocos camavalescos acontece血se tiver un minimo de cinco

blocos inscritos. Caso tenha n血nero inferior de inscritos o Concurso ser各cancelado.

Art. 3O - Ser肴o premiados os (03) blocos memor avaliados todas as noites por tres jurados

diferenciados, Perfazendo um total de O9 jurados.

Parゑgrafo U皿ico - Os blocos vencedores receber肴o a segulnte Premia9aO em mOeda:

1O Lugar ………

quatro centavo s)

20 Lug狐…...…

CentaVOS)

R$ 1.998,74 (un mil, nOVeCentOS e nOVenta e Oito reais e setenta e

R$ 1.331,79 (un mil, treZentOS e trinta e un reais e setenta e nove

3O Lugar………………………・R$ 665,90 (Seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)

CAPITULO II

DOS LOCAIS E HORÅRTOS DOS DESFILES e/ou APRESENTACÅo DE BLOCOS

Art. 4O - O calend紅io de atividades e dos des創es e/ou apresentap為o dos blocos camavalescos

devidamerite inscritos sera definido na sede da DivisあMuhicipal da Cultura (Pra9a Dom Lafayete

Libano - nO 16), nO dia O7/02/2014 as 14hOO horas, quando serao discutidos os detalhes finais das

apresentap6es dos blocos canavalescos, bem como, O SOrteio da ordem das apresentap6es, COm a

PreSen9a de un representante de cada bloco devidamente inscrito confome o presente
regulamento.

Pardgrafo Unico - O n肴o comparecimento de un representante na reuni肴o implica血na

desclassificapao imediata do bloco.

Art. 5O - Os blocos canavalescos realizarao sua apresenta9肴O nO Periodo de Ol/O3 a O3 de

MARCO de 2014, a Partir das 23hOO, em data e local previame血e acordados, COnfome o previsto
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CAPITULO IⅡ

DAS INSCRICOES

Art. 60 - Poder各se inscrever para o des餌e de BIocos Canavalescos do Camaval/2014 qualquer

agremla9aO, entidade comunitaria, Cultural ou camavalesca’aSSOCla9為O, Clube de qualquer

natureza ou independentes, Sendo que todas as institui95es inscritas dever為o comprovar que estfo

sediadas em Buritama/SP.

§ 1O - A inscri9aO de independentes dever各ser realizada mediante a apresentapao do fomul征o d。

inscri印devidanente preenchido em nome de pessoa fisica respons各vel pelo bloco, maior de

idade, devendo ser apresentada c6pia do RG, CPF e comprovante de endere9O.

§ 20 - A inscri9fo de entidades devera ser realizada mediante a apresentap各o do fomulario d。

inscr華o devidamente preenchido, devendo ser apresentada c6pla e/ou n血lerO do CNPJ, Ata de

foma9叙o da diretoria e comprovante de endere9O.

Art. 7O - As inscn9OeS SeraO gratuitas e abertas no periodo de O3.02.2014 a O7.02.2014, de

Seg皿da a sexta-feira’nO hor各rio das O8hOO as llhOO e das 13hOO as 16h30 no Centro Cu獲tural

“Graciliano Ranos, Situado na Pra9a Dom Lafayete Libano, nO 16 - Buritama/SP. Os

esclarecimentos de d血idas dever為o ser feitos atrav6s do telefone: (18) 3691-1740, Sendo que no

血timo dia da inscn9aO, a meSma Ser各aceita at6 ds l l horas.

Par勾rafo Unico - O per王odo das inscn90eS POdera ser prorrogado, a Crit6rio da Comissfo

Organizadora.

Art. 8O - S負o requlSitos essenciais e indispens短eis para inscri9叙o dos blocos:

a) Ficha de inscricao devidane血e preenchida

. Nome do Representante do BIoco (maior de idade)

. Nome do bloco;

. N血nero de Componentes

. Telefone Residencial do Representante do BIoco

. Telefone Celular do Representante do BIoco

. e-mail do Representante do BIoco

. Endereeo do Represe血ante do BIoco

. Idade minima dos Componentes

. C6pia do RG (Representante do BIoco)

.C6pia do CPF

Cくわia de Comprovante de Residencia (Representante do BIoco)

- Te正torialidade e participa確O (regiao e/ou grupo social, Cultural ou comunit鉦o a que o bloco

representa);

CAPITULO IV

DAS NORMAS DO CONCURSO
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Art. 90 - Os blocos camavalescos dever各o realizar suas apresentap6es oficiais no Iocal e percurso

ProPOStOS Pela Comiss登o Organizadora.

Paragrafo bnico - Os blocos devem estar no Iocal de apresentapao as 22h30 horas e na devida

Ordem de apresenta9fo. Caso o bloco nao compareca no hor各rio’eSte Ser各o仙imo a apresentar,

no dia do atraso.

Art. 10 - Se重各obrigat6ria a delimita9aO e Sinalizapao do espa9O Pfrolico no qual o bloco irま

realizar a s脚apresenta確O’Sendo da total responsabilidade do bloco o seu desenvoIvimento em

COndi96es seguras para a comunidade, bem como qunsquer danos causados a terceiros.

Art. 1l - O nulnero de componerrfes de cada bloco em s脚apreseutap肴o oficial serえde, nO

minimo, 30 (trinta) pessoas.

Art. 12 - O tema para apresentapao serativre’devendo, entretantO’a metade do tempo da

apresentapあser guiada com trilha sonora camavalesca e a outra metade com mdsicas

§ 1O - O bloco poder紬ispor de todo o tempo da apresenta9fo utilizando-Se de apenas m。sicas

CamaValescas.

§ 2O - Compreende-Se COmO Sendo mdsicas camavalescas: marChi血a, aX5, Samba, etC.

Art. 13 - A identifica9負O dos blocos perante o corpo de Jurados se daIるatraves do

ESTANDARTE contendo o nome do bloco.

CAPITULO V

DOS IMPEDIMENTOS

A巾. 14 - E expressamente vetado aos blocos camavalescos:

a) Praticar atos que importem em desrespeito ao p調lico e aos participantes do des刷e;

b) EnvoIvimento em brigas, COnflitos ou agress6es fisicas;

C) Deixar de apresentar porta-eStandarte na apresenta9aO;

d) Apresentar para a contagem figurante sem fantasia,皿ifome ou adere9O que O identifique

COmO membro do bloco;

e) Apresentar propaganda politica;

f) Apresentar carro aleg6rico motorizado;

g) Apresentar dan9aS Ou COieOgrafias que conte血a gestos onde est旬m implicitos atos obscenos;

COmO incita碕O a atoS SeXualS.

h) Utilizar qualquer tipo de produto que cause unidade no espa90 fisico da apresenta確o.

i) U血apassar o tempo limite de apresenta9fro, que 6 de O8 minutos para cada bloco.
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CAPITULO VI

DAS PENALIDADE S

Art. 15 - Os blocos que praticarem qunsquer dos atos vedados no ArL13o se重めpenalizados com

a perda de O3 (億台s) pontos, POr Cada in宜a鋒O COmetida.

CAPITULO VI

Art. 16 - O concurso de blocos?arnaValescos tefa un corpo dejurados que contat com o3 (tres)

diferentes membros para cada nolte.

Par祖afo bnico - Todos os membros do Corpo de Jurades ser肴o indicados pela Coordenac蚤o do

Camaval/2014 do Departanento Municipal de Cultura e Departamento Municipal da Cultura e

Art. 17 - Poder各haver substitui9各O de jurado que faltar por for9a maior ou por desisten。i。 d。

alg皿j鵬do;

Art. 18 - Na pnmeira re皿i着o da Comissao Organizadora’Ser各eleito, e血e os seus membros, O

Seu PreSidente ;

Art. 19 - O Corpo de Jurados 5 competente para avaliar, de cinco (05) a dez (10) pontos, POdendo

fracionar sun avalia9的e em ne血uma hip6tese podera deixar de atribuir nota, nOS Seguintes

quesitos:

a) Criatividade e originalidade;

b) Desenvoltura e quidade do grupo na apresentap条o do bloco;

C) Empolga9aO (anma碕O do grupo);

d) Porta Estmdarte;

e) Abada e adere9OS;

f) Anima確O do P的lico referente as apresentap6es dos BIocos.

Art. 20 - Ao final da apresentapfo do bloco, O Fiscal da Comiss各o Organizadora dever各recolher

todas as planilhas de avalia9盈O’COIocando-aS nO enVelope de avaliap6es que devefa estar sob

encargo e cuidado do Departanento MuhicIPal da Cu血ra.

CAPITULO VII

DA APURA(〕Åo

Art. 21 - A apura9轡O da pontuapao de cada un dos blocos ser各realizadr no dia O4 de mar9O de

2014・ nO Coreto Iocalizado na Pra9a Central da Cidade, a Partir das 19 horas, COm a PreSen9a

apenas da Comiss負o Orgarizadora’da Coordenapao do Camaval/2014 e dos presidentes dos
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blocos concorrentes ou seu representante legal’devidamente identificado pela Coordena9あde

Camaval/2O 1 4.

Paragrafo Unico - A apurap各o segurえa seguinte ordem:

a) Penalidades anotadas pelo Corpo de Jurados (desconto de pontos);

b) Pontua9為O OutOrgada pelo Corpo de Jurados.

Art. 22 - Havendo empate e血re O2 (dois) ou mais blocos, O desempate ter各por criterio a

SOmat6ria da maior pon血a9笛O do dia Ol de MARCO de 2014 (S創)ado).

Par縫I‘afo Unico - Persis血do o empate, a Comissao Orgahizadora, Observar各a maior pontuapao

do dia O2 de ma叩o de 2014 (domingo) obedecendo rigorosamente a ordem dos quesitos fixados

no Art. 1 8 do presente regulamento.

CAPITULO VIⅡ

DA PREMIACAO

Art. 23 - A premia9fo de trofeu aos O3 (tres) primeiros coIocados ser各e血egue ap6s a apTa9aO

no pr6prio Iocal, e a Premla9aO em mOeda ser各paga no primeiro dia util, ap6s o tem獲nO do

evento’na Sede do Govemo do Municipio de Buritama no Gabinete do Prefeito, POr meio de

Cheque nominal ao presidente ou representante do bloco’que dever各apresentar no ato do

recebimento os documentos RG e CPF.

Art. 24 - Os casos omissos neste Regulamento serao resoIvidos pela Coordena鈎O de

Camaval/2014 da Divisao Municipal da Cultura e Turismo, naO Cabendo reclama9aO Ou reCurSO

POr Parte dos blocos inscritos.

Art. 25 - O presente Regulamento entra em vlgOr neSta data.

Buritama, 03 de fevereiro de 2014.
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