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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2019 para o Carnaval 2020 –SECULT 

REGULAMENTO PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE ATRAÇÕES 

ARTÍSTICAS PARA O CARNAVAL 2020. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA – SECULT, órgão gestor da política cultural, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, exclusivamente PESSOAS 
JURÍDICAS, o presente Regulamento para inscrição, seleção e contratação de 
Propostas de Atrações Artísticas, para compor a programação do Pré-Carnaval e do 
Carnaval 2020, promovidos e/ou apoiados pela Secretaria, com o objetivo de 
democratizar, diversificar, descentralizar e dar transparência, conforme o que segue: 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1 Constituem objeto deste Regulamento a inscrição e contratação de atrações 

artísticas com espetáculos característicos do período pré-carnavalesco e 

carnavalesco, inserido na seguinte categoria: 

 

1.1.2 Agremiações Carnavalescas - criações coletivas de comunidades, fundadas na 

tradição, com figurino e adereços próprios, sendo estas: Bloco Tradicional, Bloco 

Organizado, Escola de Samba, Bloco Afro, Alegoria de Rua, Tribo de Índio e 

Turma de Samba. 

2. DO PROPONENTE 
 

2.1 Somente serão aceitas inscrições de pessoa jurídica, que atendam as especificações, 

condições, critérios técnicos e requisitos constantes neste Regulamento e que possuam 

espetáculos artísticos, já prontos para apresentações com duração de 60 (sessenta) 

minutos. 

 

2.2 Os proponentes devem entregar a Ficha de Inscrição assinada (Anexo I), a 

documentação jurídica e a Proposta Artística (Anexo II) na sede da SECULT, situada à 

Rua do Mocambo, 253 – Centro, São Luís - MA, no período de 30 de outubro a 28 de 

novembro de 2019, das 14h às 19h de segunda a quinta-feira e das 08h às 14h na sexta-

feira, respeitado os feriados, em envelope ABERTO para conferência. 

 

2.3 Não serão aceitas inscrições com pendência de documentação, assim como 

inscrições enviadas pelo Correio ou qualquer outra forma distinta da especificada neste 

Regulamento. 

3 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Cada agremiação só poderá se inscrever na sua categoria, acima especificada, seja 
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a inscrição em nome próprio ou por meio de empresário exclusivo. 
 
3.2 A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas as 

normas deste Edital e seus Anexos. 
 
3.3 Não será permitida a inscrição que se enquadre nos seguintes casos: 
 

3.3.1 integrantes da Comissão de Credenciamento, seus cônjuges, parentes 
consanguíneos ou afins, até 3ºgrau; 

 
3.3.2 titulares de cargos efetivos, comissionados e terceirizados do município 

de São Luís, além de contratados para realizar a produção ou 
fiscalização dos eventos relacionados à programação cultural objeto do 
presente Edital, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 
3ºgrau. 

 
4 DO PRAZO, LOCAL E ENCAMINHAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 30/10/2019 a 28/11/2019, no setor 

de eventos na sede da SECULT, situada na Rua do Mocambo, nº 253, CEP: 65.015-
310, Centro, nesta cidade, no horário das 14h00 às 18h00 de segunda a quinta e no 
horário das 08h00 às 14h00 nas sextas-feiras, considerando-se somente os dias 
úteis. 
 

4.1.1. CAPA:  

 
 

4.1.2. CONTRACAPA: 

Proponente: NOME DO PROPONENTE 
Nome do proponente (com CNPJ) Endereço completo do proponente 

Ou  

Proponente: NOME DO PROPONENTE 

Representando: NOME DO REPRESENTADO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO 
Nome do proponente (com CNPJ) Endereço completo do proponente 

 

4.2 Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por fax, correio eletrônico, 
sedex ou qualquer outra forma distinta das especificadas neste Edital. 

 

4.3 As inscrições realizadas pessoalmente deverão conter os seguintes documentos: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA– SECULT 
À Coordenação de Eventos 
Credenciamento “Carnaval 2020” 
Rua do Mocambo, n º253,Centro,São Luís – MA, CEP 65.015-310 
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4.3.1 Em se tratando de PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS: 
4.3.1.1 Formulário de Inscrição da Pessoa Jurídica; 

 
 

4.3.1.2 Portfólio do grupo, contendo seu histórico, a descrição do seu trabalho, e 
fotos de, pelo menos, cinco apresentações diferentes, que possibilitem a 
identificação do grupo, e do local onde ocorreu cada apresentação fotografada; 

4.3.1.3 Comprovação de consagração artística pela crítica especializada ou pela 
opinião pública, conforme preconiza o artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 
8.666/1993 ou Certificado de Consagração emitido por um dos conselhos 
culturais; 

4.3.1.4 Alvará de funcionamento (2019) da Pessoa Jurídica própria; 
4.3.1.5 Atos constitutivos da Pessoa Jurídica; 
4.3.1.6 Estatuto ou contrato social e suas eventuais alterações, com registro em 
cartório, que identifique a atração cultural pertencente à Pessoa Jurídica; 
4.3.1.7 Ata vigente da última eleição dos atuais administradores, registrada em 
cartório;  
4.3.1.8 Se Pessoal Jurídica sem fins lucrativos, atestado de regular funcionamento, 
válido, emitido pelo Ministério Público do Maranhão; 
4.3.1.9 RG, CPF e comprovante de residência do presidente e tesoureiro quando se 
tratar de Organização da Sociedade Civil; 
4.3.1.10 RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela inscrição, caso o 
responsável seja o presidente ou tesoureiro o item 4.3.1.9 já supre esta 
documentação; 
4.3.1.11 Em se tratando de empresário individual, cópia do seu Registro Público, bem 
como RG, CPF e comprovante de residência; 
4.3.1.12 Comprovante de conta corrente bancária da Pessoa Jurídica (saldo ou 
extrato bancário); 
4.3.1.13 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que 
comprove sua constituição há pelo menos 01 (um) ano. 
4.3.1.14 Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda 
Nacional; 
4.3.1.15 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 
4.3.1.16 Certidão Negativa de Dívida Ativa junto a Fazenda Estadual; 
4.3.1.17 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do convocado; 
4.3.1.18 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
4.3.1.19 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS; 
4.3.1.20 Cadastro atualizado na Central Permanente de Licitações do Município de 
São Luís – CPL; 
4.3.1.21 Comprovante atualizado de conta corrente ativa; 

 
4.3.2 Em se tratando de EMPRESÁRIO EXCLUSIVO (artigo 25, inciso III da Lei 
Federal nº 8.666/1993): 

4.3.2.1 Formulário de Inscrição do empresário exclusivo;  
4.3.2.2 Contrato de Exclusividade (modelo no ANEXO III) registrado em cartório, 
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firmado entre o representado e seu empresário exclusivo, acompanhado 
de cópia dos documentos de identidade do(s) contratante(s) e do 
contratado, conforme preconiza o artigo 25, inciso III da Lei Federal 
nº8.666/1993: 

 
4.3.2.2.1  Se o grupo for Pessoa Jurídica, o contrato de exclusividade deverá estar 

assinado pelo seu representante legal, e acompanhado dos atos 
constitutivos e Ata vigente da última eleição dos atuais administradores, 
registrada em cartório, da Pessoa Jurídica representada pelo Empresário 
Exclusivo; 

 
4.3.2.3 Portfólio do grupo, contendo seu histórico, a descrição do seu trabalho, 

e fotos de, pelo menos, cinco apresentações diferentes, que 
possibilitem a identificação do grupo, e do local onde ocorreu cada 
apresentação fotografada; 

 
4.3.2.4 Comprovação de consagração do artista pela crítica especializada ou pela 

opinião pública, conforme preconiza o artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 
8.666/1993 ou Certificado de Consagração emitido por um dos conselhos 
culturais; 

 
4.3.2.5 Alvará de funcionamento (2019) do empresário exclusivo; 

 
4.3.2.6 Atos constitutivos da Pessoa Jurídica do empresário exclusivo: estatuto 

ou contrato social e suas eventuais alterações, com registro em cartório, 
em se tratando de empresário individual, cópia do seu Registro Público, 
bem como RG, CPF e comprovante de residência; 

 
4.3.2.7 Comprovante de conta corrente bancária do Empresário Exclusivo 

(saldo ou extrato); 
 

4.3.2.8 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 
que comprove ser o empresário exclusivo pessoa jurídica que conste 
nas suas atividades econômicas o CNAE 74.90-1-05 – 
AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES 
ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS;  

 
4.3.2.9 Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda 

Nacional; 
 

4.3.2.10 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 
 

4.3.2.11 Certidão Negativa de Dívida Ativa junto a Fazenda Estadual; 
 

4.3.2.12 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do convocado; 
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4.3.2.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 

4.3.2.14 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

 
 

4.3.2.15 Cadastro atualizado na Central Permanente de Licitações do Município 
de São Luís – CPL; 

 
4.3.2.16 Comprovante atualizado de conta corrente ativa; 

 
4.3.2.17 Caso o empresário exclusivo represente mais de um grupo o mesmo 

deve efetuar a inscrição de todos de uma só vez, ou se no decorrer do 
praz de inscrição o mesmo for representar uma nova agremiação, esta 
deverá conter toda documentação acima descrita; 

 
4.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada na 
forma da lei, ou cópia simples acompanhada do original. 
 
4.6 As certidões solicitadas poderão ser obtidas nos sites oficiais dos respectivos 
órgãos. A regularidade fiscal e o regular funcionamento, quando necessário este, 
deverão ficar atualizados sempre que for efetuado pagamentos (art.55, XIII, da Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993); 

 
4.7 Caso a apresentação do proponente envolva a participação de menor de 
18(dezoito) anos, este deverá apresentar à SECULT, até 72 (setenta e duas) horas 
antes da data agendada para o evento, alvará expedido pela autoridade judiciária 
competente, que autorize a participação da criança ou adolescente no espetáculo, na 
forma do art. 149, II, “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), sob 
pena de cancelamento da apresentação. 

 
4.8 A Pessoa Jurídica sem fins lucrativos não poderá exercer a função de empresário 
de grupos que não tenham vinculação expressa ao seu Estatuto, na forma do art. 966 
do Código Civil. 
 
5 DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 
 

 5.1 As propostas inscritas passarão por análise documental, que consiste na 
apreciação e triagem da documentação exigida no presente Edital, e análise para 
definição da vinculação às expressões culturais/categorias abrangidas por este 
processo de credenciamento. 

 
 5.2 A análise de que trata o item anterior se dará no período compreendido entre 
a abertura das inscrições e a divulgação do resultado, e será realizada por Comissão 
de Credenciamento designada para este fim, constituída por servidores da SECULT, 
nomeados por meio de Portaria pelo Secretário de Cultura do Município. 
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 5.3 É facultado à Comissão de Credenciamento promover, a qualquer tempo, 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos. 

 

 

 
 5.4 Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem os 
documentos exigidos no presente Edital, e que forem vinculadas a uma das 
expressões culturais/categorias abrangidas por este processo de credenciamento, 
após julgamento da Comissão de Credenciamento. 

 
 5.6 Após a divulgação do resultado da análise documental, as propostas 
inabilitadas poderão recorrer da decisão, no prazo especifica do cronograma do 
presente Edital. 

 

5.7 Os recursos aos resultados da análise documental deverão ser entregues na 
sede da SECULT, pessoalmente até o último dia do prazo para recorrer. 

 
5.8 O resultado da análise documental e o resultado final do credenciamento, 

após o julgamento dos recursos, serão divulgados no site 
https://www.saoluis.ma.gov.br/, no Diário Oficial do Município, e colocado no mural do 
átrio da sede da SECULT. 

 

 5.9 A Comissão de Credenciamento é soberana, não cabendo veto ou recurso às 
suas decisões, além daquele indicado no presente Edital. 
 

5.10 Depois de publicado o resultado do julgamento de eventuais recursos e a 
relação final das propostas habilitadas, caso a quantidade destas seja superior à 
necessária para compor a programação cultural de que trata o presente Edital, a 
SECULT promoverá sorteio público, em local e data a serem previamente 
divulgados, para seleção das propostas habilitadas que irão fazer parte da aludida 
programação. 

 
 5.11Os responsáveis pelas propostas habilitadas que forem incluídas na 
programação cultural deverão comparecer à sede da SECULT para assinatura de 
Contrato, no prazo previsto no Cronograma do presente Edital. 

 
6 DA PROGRAMAÇÃO 

 
 6.1 Caberá à SECULT organizar a programação cultural de que trata o presente 
Edital, inclusive as datas e horários de cada evento a ser incluído na programação, 
observando-se a rotatividade necessária dentre as propostas credenciadas no 
interesse da Administração Pública, e o tempo de duração de cada apresentação ou 
evento. 

 
 6.2 As propostas habilitadas pela Comissão de Credenciamento não terão 
necessariamente sua participação assegurada na programação cultural objeto deste 
Edital. 

 

http://www.sectur.ma.gov.br/
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 6.3 As propostas habilitadas selecionadas para compor a programação cultural 
de que trata o presente Edital deverão estar disponíveis para promover suas 
apresentações. 

 

 

 

 
7 DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 A participação dos proponentes selecionados para a programação cultural de que 
trata o presente Edital fica condicionada à sua prévia habilitação, na forma do Item 5. 

 
7.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – As apresentações serão remuneradas com base 

nos valores de referência definidos abaixo: 

 

7.2.1. Das Escolas de Samba: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 33.000,00; 

II.  Valor referente a 02 (duas) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

16.500,00, cada; 

III. Totalizando em R$ 66.000,00. 

 

7.2.2. Dos Blocos Tradicionais do grupo A: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 5.000,00; 

II.  Valor referente a 02 (duas) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

2.500,00, cada; 

III. Totalizando em R$ 10.000,00. 

 

7.2.3. Dos Blocos Tradicionais do grupo B: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 4.000,00; 

II.  Valor referente a 02 (duas) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

2.000,00, cada; 

III. Totalizando em R$ 8.000,00. 

 

7.2.4. Dos Blocos Organizados: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 4.000,00; 

II.  Valor referente a 02 (duas) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

2.000,00, cada; 

III. Totalizando em R$ 8.000,00. 

 

7.2.5. Dos Blocos Afros: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 3.000,00; 

II. Valor referente a 01 (uma) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

3.000,00, cada; 



 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT 

 
 

Rua do Mocambo, nº 253 – Centro – CEP.: 65.015-310 – São Luís / MA 
Edital de Credenciamento nº 12/2019/SECULT-PMSL 

8 

 

 

III. Totalizando em R$ 6.000,00. 

 

 

 

 

 

7.2.6. Das Tribos de Índios: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 3.000,00; 

II. Valor referente a 01 (uma) apresentações em locais a serem definidos – R$ 

3.000,00, cada; 

III. Totalizando em R$ 6.000,00. 

 

7.2.7. Das Alegorias de Rua: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 3.000,00; 

 

7.2.8. Das Turmas de Samba: 

I. Valor referente a apresentação na Passarela do Samba – R$ 2.000,00; 

7.3 DAS APRESENTAÇÕES 
 
7.3.1. As apresentações na Passarela do Samba deverão obedecer aos critérios abaixo: 
 
7.3.1.1. Das Escolas de Samba: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Escola será de, no mínimo 40 (quarenta) 

minutos e no máximo 60 (sessenta) minutos; 

II.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba situada no Anel Viário, nesta 

cidade, conforme ordem de sorteio previamente agendada composta de no 

mínimo os seguintes requisitos: 

• 50 (cinquenta) ritmistas agrupados na Bateria;  

• 08 Alas com no mínimo 30 (trinta) componentes cada, o que não 

compreenderá alas das Baianas, Bateria, Comissão de Frente, Ala de 

Passistas e quadros/grupos alegóricos;  

• 25 (vinte e cinco) Baianas agrupadas com a mesma fantasia;  

• Comissão de Frente com 08 (oito) componentes; 

• Mestre-Sala e Porta-Bandeira;  

• 03 Carros Alegóricos; 

 

7.3.1.2. Dos Blocos Tradicionais, tanto do grupo A quanto do grupo B: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Bloco será de, no máximo20 (vinte) minutos; 

II.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de sorteio 

previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 50 (cinquenta) componentes, entre ritmistas e balizas; 
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• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 

 

7.3.1.3. Dos Blocos Organizados: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Bloco será de, no máximo 15 (quinze) 

minutos; 

 

 

II.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de sorteio 

previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 120(cento e vinte) componentes, entre bateria e cordão; 

• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 

 

7.3.1.4. Dos Blocos Afros: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Bloco será de, no máximo 20 (vinte) 

minutos; 

 

II.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de sorteio 

previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 120 (cento e vinte) componentes, entre ritmistas e cordão; 

• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 

 

7.3.1.5.Das Tribos de Índios: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Bloco será de, no máximo 15 (quinze) 

minutos; 

III.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de 

sorteio previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 50 (cinquenta) componentes, entre ritmistas e cordão; 

• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 
 

7.3.1.6. Das Alegorias de Rua: 

I. O tempo de duração do desfile de cada alegoria será de, no máximo 10 (dez) 

minutos; 

II.  A alegoria deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de sorteio 

previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 50 (cinquenta) componentes, entre ritmistas e cordão; 

• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 
 

7.3.1.7. Das Turmas de Samba: 

I. O tempo de duração do desfile de cada Bloco será de, no máximo 10 (dez) minutos; 

II.  A agremiação deverá desfilar na passarela do samba, conforme ordem de sorteio 

previamente agendada composta de no mínimo os seguintes requisitos: 

• 50 (cinquenta) componentes, entre ritmistas e cordão; 
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• Apresentar-se devidamente fantasiados, de acordo com o seu tema; 

7.4 Do Pagamento. 
 

7.1 Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente, com relação às 
Escolas de Samba, blocos Tradicionais e Organizados em três parcelas, sendo a primeira 
de 50% (cinquenta por cento) em forma de adiantamento, que será efetuada logo após a 
assinatura do contrato e entrega da Nota Fiscal, com vistas a garantir o desfile na 
Passarela do Samba, a segunda e a terceira parcela de 25% (vinte e cinco por cento), 
após entrega da Nota Fiscal correspondente à prestação dos serviços, devidamente 
atestada, assinada e datada por quem de direito.  
 
7.2 O proponente habilitado deverá manter, durante toda a vigência do presente Edital, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação, que deverão ser atestadas por meio da apresentação dos seguintes 
documentos, juntamente com a Nota Fiscal, para fins de pagamento do cachê: 
 
7.3 Solicitação de pagamento; 

 
7.3.2 Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda Nacional; 
7.3.3 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 
7.3.4 Certidão Negativa de Dívida Ativa junto a Fazenda Estadual; 
7.3.5 Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

convocado; 
7.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
7.3.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 
7.3.8 Cadastro atualizado na Central Permanente de Licitações do Município de São 

Luís – CPL; 
7.3.9 Comprovante atualizado de conta corrente ativa; 
7.3.10 Outros documentos eventualmente pendentes e necessários para a realização do 

pagamento. 

 
7.4 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao proponente habilitado 
para retificação e reapresentação. 

 
7.5 Sobre os valores de cachês estabelecidos no presente edital incidirão os 
descontos previstos na legislação vigente. 

 
7.6 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de 
sua regularização por parte da contratada. 
 
7.7 Os recursos para contratação dos Artistas selecionados nesta Convocatória 
decorrem da dotação própria do orçamento do Município de São Luís Maranhão através 
da SECULT. 

 
7.8 Em havendo necessidade de adequação financeira serão considerados desistentes os 
proponentes que não concordarem quanto ao valor do cachê proposto. 
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8 DAS PENALIDADES. 
 
8.1. O responsável pela atração cultural se compromete a cumprir o tempo de 

apresentação previamente acordado com a SECULT, sob pena de advertência e 
não validação da apresentação, conforme condições abaixo descritas: 

 
8.2. Os atrasos, nas apresentações exceto a da passarela do samba, serão 

tolerados pelo tempo máximo de 15(quinze) minutos, desde que comunicados 
com antecedência à Coordenação do evento. Quando não comunicados, a 
atração sofrerá redução no valor do seu cachê, de 15% (quinze por cento) do 
valor total. 

 
8.3 Independente de prévia justificativa, caso o atraso ultrapasse o limite de 15 

(quinze) minutos, nas apresentações exceto a da passarela do samba, a 
atração sofrerá redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do cachê. Caso o 
atraso seja superior a 30 (trinta) minutos, a atração perderá o direito à 
apresentação, e não receberá cachê. 

 
8.3.1 As faltas devem ser avisadas à Coordenadora de Eventos, e 

posteriormente justificadas por escrito, em documento a ser 
protocolado na sede da SECULT. As justificativas de faltas serão 
analisadas pela Comissão de Organizadora do Carnaval, que 
deferirá ou não a possibilidade de agendamento de uma nova 
apresentação. Caso não haja o agendamento de nova 
apresentação, a atração não receberá o cachê. 
 

8.4 A atração que sofrer, mais de uma vez, qualquer das penalidades previstas 
no item anterior, ficará impedida de participar dos processos de 
Credenciamento promovidos pela SECULT, pelos próximos 6 (seis) meses, 
contados a partir da data da aplicação da última penalidade. 
 

8.5 Além da perda proporcional ao cachê, é estabelecido multa no percentual 
correspondente a apresentação faltosa, no caso de não apresentação na 
passarela, a agremiação sofrerá pena de suspensão de contratar com a 
SECULT pelo prazo de um ano, conforme Art. 86 e 87, III da Lei 8.666/93, 
após processo administrativo. 

 
9 DO CRONOGRAMA 

Cronograma Datas 

Publicação do Edital 30/10/2019 

Impugnação do Edital Até 12/11/2019 

Julgamento da Impugnação e Divulgação do 
Resultado das impugnações 

13/11/2019 

Inscrição de Propostas 31/10/2019 a 
29/11/2019 

Divulgação do Resultado da Análise das 02/12/2019 
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Propostas 

Recurso ao Resultado da Análise Até 09/12/2019 

Divulgação do julgamento dos recursos 10/12/2019 

Divulgação da Programação 11/12/2019 

Assinatura do Termo de Compromisso Até 13/12/2019 

 

10 . DO CONCURSO DE PASSARELA 

10.1 As entidades inscritas neste edital, nas categorias Bloco tradicional A e B, Bloco 
Organizado e Escola de Samba, estarão automaticamente inscritos no Concurso de 
Passarela 2020, estando o concurso regido pelos regulamentos anexos a este edital. 

 

10.2 A Premiação independe do valor de cachê, só poderá, impreterivelmente, ser 
recebida pela entidade premiada, devendo a mesma apresentar os seguintes 
documentos: 
a) ALVARÁ 2020; 
b) CARTÃO DO CNPJ; 
c) ATA ATUALIZADA DA ULTIMA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA 
d) RG E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

11  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT poderá prorrogar, adiar, 
alterar, revogar ou anular o presente Edital, na forma da Lei, sem que 
caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou 
compensação. 

 

11.2.  Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante 
ato motivado da Comissão de Credenciamento. 

 

11.3. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir 
credenciado, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou 
circunstância, anterior ou posterior à habilitação, que revele 
inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira, em face da 
aplicação analógica do disposto na legislação vigente. 

 

11.4.  As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito 
conhecimento do objeto deste credenciamento poderão ser prestados 
no local de entrega dos documentos, e no portal oficial 
https://www.saoluis.ma.gov.br. 

 

11.5.  É terminantemente proibida a habilitação de grupos que apresentem 
trabalhos cujo teor apresente cunho racista, xenófobo, sexista ou 
qualquer forma preconceituosa ou que estimulem a violência. 

 

11.6. Os casos omissos serão decididos pela SECULT. 
 

12. ANEXOS: 
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 ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO; 
 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 
 ANEXO III – MODELO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE; 
 ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO; 
 ANEXO V – REGULAMENTO DOS BLOCOS TRADICIONAIS A E B; 
 ANEXO VI – REGULAMENTO DOS BLOCOS ORGANIZADOS; 
 ANEXO VII – REGULAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA; 
 

 
São Luís – MA 25 de outubro de 2019. 

 
CARLOS MARLON DE SOUSA BOTÃO 

Secretário de Cultura de São Luís 
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO–EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2019- SECULT 
REGULAMENTO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE ATRAÇÕES 

ARTÍSTICAS PARA O CARNAVAL 2020. 

NOME DO GRUPO: 

CATEGORIA:(Marque um X na categoria pretendida para inscrição no 
Regulamento) 

MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR 
(    ) Bloco Tradicional – GRUPO A 
(    ) Bloco Tradicional – GRUPO B 
(    ) Bloco Organizado 
(    ) Escola de Samba 
(    ) Bloco Afro 
(    ) Alegoria de Rua 
(    ) Tribo de Índio 
(    ) Turma de Samba 
 

 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE:  

NOME DO PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA-EMPRESÁRIO EXCLUSIVO):  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (PESSOA FÍSICA-REPOSNÁVEL PELA 
INSCRIÇÃO): 

ENDEREÇO: 

TELEFONE 1: TELEFONE 2: 

E-MAIL: 
 

Se Proponente EMPRESÁRIO EXCLUSIVO relacionar o abaixo: 
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NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONES DE CONTATO: 
 

REPRESENTADOS: 

 (  ) Declaro estar ciente e de acordo com as normas contidas no Edital de 
Credenciamento nº 12/2019 SECULT e seus anexos, responsabilizando-me pelas 
informações contidas na proposta e pelo integral cumprimento da mesma. 
 
 

São Luís, _______, de _____________________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Proponente 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 
 
ROTEIRO DA PROPOSTA ARTÍSTICA/PORTFÓLIO 
 

I. Nome da proposta artística; 

II. Histórico do grupo – descrição das etapas/motivação da formação do grupo, descrição 

dos elementos característicos da manifestação cultural e de como surgiu essa atração. 

III. Currículo artístico do grupo – vivências, experiência no Carnaval de São Luís, 

experiências em outras atividades culturais, sociais e educacionais. 

IV. Comprovação das atividades: ensaios abertos, oficinas, ações culturais e sócios 

educacionais para a comunidade por meio de vídeos, fotos, clipagem de jornais, 

certificados e declarações. 
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ANEXO III – MODELO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 

 
CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 

Referente ao Edital de Credenciamento nº 12/2019 –SECULT 
 
 

Por este instrumento jurídico, o Responsável pelo Grupo Cultural 

______________________, (Nome Completo do Responsável pelo grupo Cultural), RG 

nº______________, CPF nº___________________, residente/domiciliado(a) 

na________________, para todos os fins de direitos e obrigações,  concedem a presente 

CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE ao/à empresário(a)/entidade                                  

(Razão Social da Empresa/Entidade), CNPJ nº 

____________________,sediado(a)_____________________________ representado(a) 

legalmente por  (Nome do titular da empresa/entidade), RG nº ____________, CPF nº 

________________, residente/domiciliado na _______________________, para fins de 

representação do grupo cultural perante a Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, 

sediada na Rua do Mocambo, 253 – Centro – São Luís/MA, podendo o(a) representante 

aqui constituído(a) apresentar proposta(s)/projeto(s) cultural(ais) referente(s) a 

espetáculo(s) artísticos(s), requerer, assinar contratos e outros instrumentos jurídicos, 

receber valores financeiros referentes a cachês artísticos ou patrocínios, emitir notas 

fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos tributos previstos na legislação 

vigente, tudo objetivando a realização do evento/espetáculo cultural 

______________________, na cidade de São Luís, no período junino, permitindo à 

SECULT a total fiscalização, por todos os meios cabíveis, da efetiva realização do 

evento/espetáculo acima indicado. 

 

 

São Luís, _________ de _______________de 2019. 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

RG: 
CPF: 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO Nº __/2019 
EDITAL Nº XX/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 031-____/2019 

 
 CONTRATAÇÃO DIRETA DE ATRAÇÕES 

ARTÍSTICAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DESTA SECRETARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA – SECULT E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX. 

 
A Prefeitura Municipal de São Luís – PMSL, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, órgão integrante da Administração Pública direta, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.307.102/0001-30, situada à Rua do Mucambo, 253, Centro, 
São Luís, Maranhão, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. Carlos Marlon de 
Sousa Botão, autoridade delegada, doravante denominada de CONTRATANTE e a 
pessoa jurídica XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXX, com Endereço 
na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – São Luís/MA, 
representada legalmente por XXXXXXXXX, titular do RG n.º XXXX SSP/MA e do CPF n.º 
XXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o Edital de 
Credenciamento nº 12/2019 e o disposto no Processo de n.º 031-xxxxxxx/20XX/SECULT 
que passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, com fulcro no Art. 24, inciso II da Lei 
8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de Atrações artísticas no 
evento “XXXXXXX”, para prestação de Serviço como Atração artística no evento 
“Carnaval 2020” e “Carnaval de Passarela 2020”, incluindo ainda os gastos pré-
operacionais, conforme descritivo, item integrante deste contrato, atendendo necessidade 
da Secretaria Municipal de Cultura, conforme quantidades e especificações abaixo: 
 
Ou 
 
Contratação do Empresário exclusivo, cujo qual representa as agremiações 
XXXXXXXXXXXXXXX, efetuado por opção destas, tendo em vista contrato de 
exclusividade em anexo, para prestação de Serviço como Atração artística no evento 
“Carnaval 2020” e “Carnaval de Passarela 2020”, incluindo ainda os gastos pré-
operacionais, conforme descritivo, item integrante deste contrato, atendendo necessidade 
da Secretaria Municipal de Cultura, conforme quantidades e especificações abaixo: 
 

Nome Local de execução 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS 
ARTISTAS POPULARES 

Percurso da Tocha Olímpica   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia XX de xxxxxx de 2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
O valor a ser pago pelo fornecimento do objeto deste Contrato importa em R$ xx.xxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos 
operacionais dos serviços, incluídos os tributos incidentes, os custos relativos à logística, 
transporte, pessoal, equipe técnica, lucro, bem como as demais despesas diretas e 
indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto 
deste Contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com o objeto deste Contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Elemento da Despesa: xx.xx.xx; Fonte de 
recurso: XXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO, DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 
DE ENTREGA E EXECUÇÃO 
6.1. O período de execução será da data da assinatura ao término da vigência do 
contrato. 
6.2. O local de execução é o percurso xxxxxxx. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS 
Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo 
contratual, caso as seguintes circunstâncias ocorram: 

a) alteração do projeto ou especificações, pelo CONTRATANTE; 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse do CONTRATANTE; 
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por menor preço 
global. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 A CONTRATADA se obriga a: 
 
9.1. responsabilizar-se integralmente pelo perfeito fornecimento do objeto, em 
conformidade com a legislação vigente;  
9.2. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na dispensa; 
9.3. não transferir no todo ou em partes o objeto da contratação, sem a prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE;  
9.4. manter efetivo de pessoal previsto para execução do fornecimento, sem interrupção e 
independente de qualquer motivo, como férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao 
serviço e demissão de empregados, cobrindo com outro empregado, de forma imediata, 
após a comunicação, inclusive por telefone, aquele que não comparecer, por qualquer 
motivo, ao trabalho;  
9.5. responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até o local determinado pela 
CONTRATANTE e vice-versa, e por meios próprios, em casos de paralisação dos 
transportes coletivos;  
9.6. assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos 
de emergência;  
9.7. instruir os seus empregados sobre as normas de segurança do CONTRATANTE;  
9.8. levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 
operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe 
exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados;  
9.9. cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE;  
9.10. não permitir que seus funcionários executem quaisquer outras atividades durante o 
horário em que estiver prestando o serviço;  
9.11. indicar ao CONTRATANTE o nome de seu preposto, nos termos do art. 68 da Lei nº 
8.666/1993, para a resolução de problemas, manter entendimentos e receber 
comunicações ou transmiti-las à Fiscalização do presente objeto;  
9.12. os representantes da Fiscalização reportar-se-ão diretamente ao preposto da 
CONTRATADA;  
9.13. identificar todos os materiais e equipamentos de sua propriedade de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 
9.14. comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade referente à 
execução do fornecimento, bem como atender prontamente as suas observações e 
exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;  
9.15. as normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e 
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou 
reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, 
imperícia ou imprudência no desenvolvimento do fornecimento;  
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9.16. fornecer o objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, arcando com todos 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;  
 
 
9.17. empregar pessoal habilitado para o fornecimento, observando o quantitativo e a 
qualificação mínima exigida, bem assim a carga horária semanal da categoria profissional 
de acordo com a legislação vigente;  
9.18. orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial com os 
demais e se apresentem sempre dentro dos padrões de eficiência e higiene compatíveis 
com o local de prestação do fornecimento.  
9.19. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes termos: 
 
10.1 Fornecer a CONTRATADA a “Ordem de Serviços/Fornecimento” que será expedida 
pela CONTRATANTE, através do setor competente, sobre dia, horário e local do evento; 
10.2 Promover os pagamentos nas condições estabelecidas neste CONTRATO; 
10.3 Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos 
serviços; 
10.4 Promover, por intermédio do servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento 
da execução do objeto contratado; 
10.5 Aplicar as penalidades previstas neste Instrumento Contratual, mantidas as 
situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a referida empresa 
com quaisquer prejuízos que tal ato trouxer à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PARTES INTEGRANTES 
Integram o presente Contrato o Edital 12/2019, quadro demonstrativo de pré-operação e 
demais documentações anexas a este processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
A subcontratação parcial dos serviços somente será permitida mediante prévia aprovação 
do CONTRATANTE, devendo a subempreiteira, se autorizada a trabalhar, submeter-se 
aos termos do presente Contrato ficando, entretanto, a CONTRATADA como única e 
exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os encargos trabalhistas e 
tributários. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1 Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente, em três 
parcelas, sendo a primeira de 50% (cinquenta por cento) em forma de adiantamento, que 
será efetuada logo após a assinatura do contrato e entrega da Nota Fiscal, para garantir o 
desfile na Passarela do Samba, a segunda e a terceira parcela de 25% (vinte e cinco por 
cento), após entrega da Nota Fiscal correspondente à prestação dos serviços, 
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devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito. 
 
13.2 Os valores expressos na Nota Fiscal/Fatura apresentada corresponderão à soma 
dos preços unitários expressos na proposta da CONTRATADA, em atendimento à Ordem 
de Serviço/Fornecimento respectiva; 
 
 
13.3 Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadas necessárias; 
 
13.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade e inadimplência, sem que isso gere a direito a reajustamento de preço; 
 
13.5. Previamente ao pagamento das faturas ou notas fiscais de serviços, a 
CONTRATANTE consultará a regularidade fiscal da empresa; 
 
13.6 O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de 
empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS/FORNECIMENTO 
 
A CONTRATANTE, através de servidor competente, designado por portaria ou outro 
documento hábil, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, sendo 
assegurado o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos 
os termos e condições, inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar 
conveniente, informações do seu andamento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A ação ou omissão, total ou parcial, do servidor não eximirá a 
CONTRATADADA total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa 
técnica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos Art. 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, 
de infringência dos preceitos legais pertinentes, e da não observação das condições 
mínimas de meio ambiente de trabalho no setor de construção civil, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades: 
 
16.1 Advertências, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade 
para as quais, a CONTRATADA, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será 
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registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luís; 
16.2 Multa de 0,33% (zero trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado no 
desenvolvimento dos serviços em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, até o 
máximo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total da medição, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 
 
 
16.3 Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão 
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis; 
16.4 Declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser 
publicado no Diário Oficial do Município de São Luís. 
16.5. Das penalidades quando da apresentação 
16.5.1. O responsável pela atração cultural se compromete a cumprir o tempo de 
apresentação previamente acordado com a SECULT, sob pena de advertência e não 
validação da apresentação, conforme condições abaixo descritas:  
16.5.1.1. Os atrasos, nas apresentações exceto a da passarela do samba, serão 
tolerados pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos, desde que comunicados com 
antecedência à Coordenação do espaço cultural. Quando não comunicados, a atração 
sofrerá redução no valor do seu cachê, de 15% (quinze por cento) do valor total.  
16.5.1.2. Independente de prévia justificativa, caso o atraso ultrapasse o limite de 15 
(quinze) minutos, nas apresentações exceto a da passarela do samba, a atração sofrerá 
redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do cachê. Caso o atraso seja superior a 
30 (trinta) minutos, a atração perderá o direito à apresentação, e não receberá cachê.  
16.5.1.3. Além da perda proporcional ao cachê, é estabelecido multa no percentual 
correspondente a apresentação faltosa, no caso de não apresentação na passarela, a 
agremiação sofrerá pena de suspensão de contratar com a SECULT pelo prazo de um 
ano, conforme Art. 86 e 87, III da Lei 8.666/93, após processo administrativo. 
 
§ 1º –As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos 
que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE. 
 
§ 2º – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram 
possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 
77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos 
do art. 79 do mesmo diploma legal. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração, ficarão assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no 
artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Aplica-se a este Contrato e nos casos nele omissos, o disposto na Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, na Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal Nº. 
44.406/2013 e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com 
art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não 
resolvidas administrativamente. 
E por estarem justas e contratadas, E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas 
abaixo assinadas. 
 

 
São Luís, XX de xxxxx de 20XX 

 
 

 
______________________________ 

CONTRATANTE 
 

 
______________________________ 

CONTRATADA

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1º______________________________ 
 
2º_____________________________ 
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ANEXO V – REGULAMENTO DOS BLOCOS TRADICIONAIS A E B 

 
REGULAMENTO DOS DESFILES E CONCURSO DOS BLOCOS 

TRADICIONAIS DO GRUPO “A” E “B” 
 

CAPITULO I 
DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 1º - O Desfile dos Blocos Tradicionais de São Luís do Maranhão, Carnaval de 
Passarela, no ano de 2020, obedecerá aos critérios e normas contidos no 
presente Regulamento, e demais deliberações da Comissão de Carnaval 2020. 
 

Art. 2º - O Carnaval de Passarela de 2020 será organizado pela Prefeitura de São 
Luís, através da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT. 
 

CAPITULO II 
DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO DESFILE 

 

Art. 3º - O Desfile de que trata este Regulamento será realizado na Passarela do 
Samba Chico Coimbra, situada no Anel Viário, nesta Cidade, nos dias 21 e 22 de 
fevereiro de 2020, (sexta-feira e sábado de carnaval). 
 
Art. 4º - O Desfile de Passarela iniciará, impreterivelmente, às 18h (dezoito 
horas). 

 

CAPITULO III 
DOS BLOCOS PARTICIPANTES 

Art. 5º - O Desfile dos Blocos Tradicionais do ano de 2020 tem sua divisão em 02 
categorias, Grupo A e B, em conformidade com o resultado concurso do Carnaval 
2019, a saber:  

BLOCOS TRADICIONAIS DO GRUPO A: 
- B. T. OS APAIXONADOS; 
- B. T. OS BARATAS; 
- B. T. OS BRASINHAS; 
- B. T. OS DIPLOMATICOS; 
- B. T. OS FOLIÕES; 
- B. T. OS FERAS; 
- B. T. OS IMBATIVEIS; 
- B. T. OS ORIGINAIS DO RITMO; 
- B. T. PRINCIPE DE ROMA; 
- B. T. OS REIS DA LIBERDADE; 
- B. T. OS TREMENDÕES; 
- B. T. OS TROPICAIS DO RITMO; 
- B. T. OS VAMPIROS; 
- B. T. VINAGREIRA SHOW; 
- B. T. KAMBALACHO DO RITMO; 
 

BLOCOS TRADICIONAIS DO GRUPO B: 
- B. T. OS CURINGAS; 
- B. T. COMPANHIA DO RITMO; 
- B. T. OS DIFERENCIADOS DO RENASCER; 
- B. T. DRAGÕES DA LIBERDADE; 
- B. T. FALCÃO DE PRATA; 
- B. T. OS FANATICOS; 
- B. T. FÊNIX; 
- B. T. GAVIÕES DO RITMO; 
- B. T. OS GLADIADORES; 
- B. T. OS GUARDIÕES; 
- B. T. OS GUERREIROS DO RITMO; 
- B. T. INDOMAVEIS SHOW; 
- B. T. OS INACREDITAVEIS; 
- B. T. PRINCIPE DA MEIA NOITE; 
- B. T. RENOVAÇÃO DO RITMO; 
- B. T. OS VINGADORES; 
- B. T. OS TRAPALHÕES; 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A relação supracitada poderá sofrer alterações mediante 
resultado do credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura - 
SECULT 
Art. 6º - De acordo com a decisão da Assembleia Geral dos Presidentes dos 
Blocos Tradicionais dos Grupos A e B, a ordem de desfile, obedecerá: 
 
Dia 21 de fevereiro de 2020 (Sexta-feira de Carnaval) – Grupo B 

 DAS 18h30min ÀS 18h50min – B. T. FALCÃO DE PRATA 

 DAS 18h40min ÀS 19h00min – B. T. OS FANÁTICOS; 

 DAS 19h05min ÀS 19h25min – B. T. INDOMAVEIS SHOW; 

 DAS 19h30min ÀS 19h50min – B. T. OS GLADIADORES; 

 DAS 20h05min ÀS 20h25min – B. T. OS GUERREIROS DO RITMO; 

 DAS 20h30min ÀS 20h50min – B. T. OS CURINGAS; 

 DAS 20h55min ÀS 21h15min – B. T. OS VINGADORES; 

 DAS 21h20min ÀS 21h40min – B. T. OS GUARDIÕES; 

 DAS 21h45min ÀS 22h05min – B. T. PRINCIPE DA MEIA NOITE; 

 DAS 22h10min ÀS 22h30min – B. T. RENOVAÇÃO DO RITMO; 

 DAS 22h35min ÀS 22h55min – B. T. DRAGÕES DA LIBERDADE; 

 DAS 23h ÀS 23h20min – B. T. COMPANHIA DO RITMO; 

 DAS 23h25min ÀS 23h45min – B. T. GAVIÕES DO RITMO; 

  DAS 23h50min ÀS 00h10min – B. T. FÊNIX; 

 DAS 00h15min ÀS 00h35min – B. T. OS TRATALHÕES; 

 DAS 00h40min ÀS 01h00min – B. T. OS INACREDITAVEIS; 

 DAS 01h05min ÀS 01h25min – B. T. OS DIFERENCIADOS DO 

RENASCER;  

Dia 22 de fevereiro de 2020 (Sábado de Carnaval) – Grupo A 

 DAS 19h05min ÀS 19h25min – B. T. VINAGREIRA SHOW; 

 DAS 19h30min ÀS 19h50min – B. T. OS DIPLOMATICOS; 

 DAS 20h05min ÀS 20h25min – B. T. OS IMBATIVES; 

 DAS 20h30min ÀS 20h50min – B. T. OS TREMENDÕES; 

 DAS 20h55min ÀS 21h15min – B. T. FOLIÕES; 

 DAS 21h20min ÀS 21h40min – B. T. OS TROPICAIS DO RITMO; 
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 DAS 21h45min ÀS 22h05min – B. T. PRINCIPE DE ROMA; 

 DAS 22h10min ÀS 22h30min – B. T. OS BRASINHAS; 

 DAS 22h35min ÀS 22h55min – B. T. OS VAMPIROS; 

 DAS 23h00min ÀS 23h20min – B. T. OS APAIXONADOS; 

 DAS 23h25min ÀS 23h45min – B. T. ORIGINAIS DO RITMO; 

  DAS 23h50min ÀS 00h10min – B. T. OS BARATAS; 

 DAS 00h15min ÀS 00h35min – B. T. OS REIS DA LIBERDADE; 

 DAS 00h40min ÀS 01h00min – B. T. OS FERAS; 

 DAS 01h05min ÀS 01h25min – B. T. KAMBALACHO DO RITMO. 

 
CAPITULO IV 

DA COORDENAÇÃO DO DESFILE 
 

SEÇÃO I 
DA DIREÇÃO ARTÍSTICA DO DESFILE 

 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT nomeará o Coordenador de 
Desfile e as comissões para aferição dos critérios de cronometragem, dispersão e 
obrigatoriedades estabelecidas neste Regulamento:  
 
 I – Comissão de Cronometragem;  
 II – Comissão de Obrigatoriedades.  
 
Parágrafo Único. O Coordenador de Desfile irá indicar os membros componentes 
destas Comissões, onde cada comissão será composta por 02 (dois) membros, 
compondo assim a Coordenação de Desfile. A eventual ausência de membros 
será suprida até o início do desfile. 
 
Art. 8º - Caberá ao Coordenador de Desfile a aplicação das penalidades em 
conformidade com os mapas fornecidos pelas comissões acima, juntamente com 
o disposto neste Regulamento.  
 

SEÇÃO II 
DA COMISSÃO DE CRONOMETRAGEM 

 
Art. 9º – A Comissão de Cronometragem deverá ser constituída até 72h (setenta 
e duas horas) antes do desfile oficial, e será composta por 02 (dois) membros, 
todos indicados pelo Coordenador de Desfile. 
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Art. 10 – À Comissão de Cronometragem compete:  
 

I – Acompanhar o acionamento do cronômetro, no início do Desfile de cada 
Bloco Tradicional, assim como a sua respectiva parada, ao término de cada 
desfile; 
II – Apontar, em mapa específico, o tempo de Desfile de cada Bloco 
Tradicional, dando ciência e cópia do mapa ao representante da 
agremiação, no termino da apresentação; 

 III – Propor a aplicação das penalidades previstas no Art. 13º deste 
Regulamento.  
 
Art. 11 – Cada Bloco Tradicional indicará ao Coordenador de Desfile, em até 72h 
(setenta e duas horas) antes do desfile, 01 (um) Representante para durante o 
Desfile de sua respectiva Agremiação, acompanhar a Comissão de 
Cronometragem, ficando estabelecido que a ausência desse Representante não 
impedirá que a Comissão desenvolva seus trabalhos.  

 
SEÇÃO III 

DA COMISSÃO DE OBRIGATORIEDADES 
 
Art. 12 – A Comissão de Obrigatoriedades será composta por 02 (dois) Membros 
indicados pelo Coordenador de Desfile e a ela competirá a verificação do disposto 
no Art. 14, deste Regulamento, bem como, a proposição e a aplicação das 
penalidades nele previstas.  
 
§ 1º – Cada Bloco Tradicional indicará ao Coordenador de Desfile até 72h 
(setenta e duas horas) antes do desfile oficial, 01 (um) representante para, 
durante o desfile de sua respectiva agremiação, acompanhar a Comissão de 
Verificação de Obrigatoriedades, ficando estabelecido que a ausência desse 
representante não impedirá que à Comissão desenvolva seus trabalhos.  
 
§ 2º - A eventual ausência de membros previamente escolhidos será suprida até o 
início do desfile, pelo Coordenador de Desfile. 
 

CAPITULO V 
DO TEMPO DOS DESFILES 

 

Art. 13 – O tempo de duração do Desfile de cada Bloco Tradicional será de 20 
(vinte) minutos, com intervalo de 5 (cinco) minutos de um para o outro para 
passagem de som. 
 
§ 1º - O Bloco Tradicional que ultrapassar o tempo regulamentado, sofrerá pena 
de perda de 0,3 (três décimos) para cada minuto ultrapassado; 
 
§ 2º - O Bloco Tradicional que não cumprir rigorosamente o horário marcado para 
o início do seu desfile estará automaticamente desclassificado e perderá o direito 
de se apresentar na passarela; 
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§ 3º - Somente em casos excepcionais como chuva torrencial, falhas no sistema 
de sonorização ou falta de corrente elétrica, poderá ser interrompido o curso 
normal do desfile. Reiniciando-se assim que voltarem às condições normais;  
 

CAPITULO VI 
DAS OBRIGATORIEDADES E RECOMENDAÇÕES 

 

Art. 14 – Além de outros deveres expressos no presente Regulamento, cada 
Bloco Tradicional tem a obrigatoriedade de: 
 

I - Desfilar com no mínimo:  
 

a) 50 (cinquenta) componentes, entre ritmo e balizas; 
b) O bloco que participar do concurso com um número inferior ao exigido neste 
item perderá 0,3 (três) décimos neste quesito. 
 

II - Obedecer ao limite de 15 (quinze) pessoas para o grupo de apoio, sujeito a 
perda de 0,3 (três) décimos por componente do grupo de apoio ultrapassado. 
III - Padronizar a indumentária do grupo de apoio em conformidade com seu 
respectivo bloco. Não será permitida entrada no interior da passarela de 
integrante sem a devida identificação, sujeito a penalidade de 0,3 (três) décimos. 
IV - Não permitir o uso de sandálias pelos componentes dos grupos de apoio. 
Assim, como, fazer uso de instrumentos durante o desfile, sujeito a perda de 0,3 
(três) décimos; 
V - Obedecer à ordem do desfile conforme sorteio previamente realizado, na 
presença dos representantes das entidades representativas, ficando vedada a 
permuta entre as agremiações, penalidade da perda de 0,3 (três) décimos. 
VI - Não apresentar durante o desfile alegorias de tripé, comissão de frente e 
estandarte, sujeito à perda de 0,3 (três) décimos no quesito Desfile; 
VII - Apresenta-se devidamente fantasiado de acordo com seu tema, caso 
contrário estará sujeito à perda de 0,3 (três) décimos no quesito Fantasia; 
VIII - Não participar do concurso fazendo uso de bermudas, camisetas e abadas 
como fantasia. Consequentemente, será sumariamente punido com a 
desclassificação do concurso e ficará 01 (um) ano sem participar do mesmo; 
IX - Não permitir que seus componentes dispensem elementos de sua fantasia, 
jogando ao público, no momento de sua apresentação. Caso contrário o bloco 
perderá de 0,3 (três) décimos, no quesito Fantasia; 
X - Só será permitida a utilização de merchandising em cima dos couros dos 
seus contratempos bem como camisas, bonés e viseiras, estes do grupo de 
apoio, nos espaços relativos no máximo de 20x30cm; 
XI - Não apresentar intérprete(s) que já tenha participado por outra agremiação 
desta categoria de Bloco Tradicional, sofrerá penalidade da perda de todos os 
pontos no quesito Melodia; 

 

Art. 15 – Os blocos inscritos para os Desfiles e Concursos de Passarela do 
Samba – Carnaval 2020, deverão encaminhar, em até 05 dias antes do início dos 
desfiles, protocolado 15 (quinze) cópias de cada documento abaixo listado, a 
Comissão de Carnaval 2020, na sede da Secretaria Municipal de Cultura – 
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SECULT: 
 

a) Letras dos sambas-temas, com a identificação do nome artístico e o nome 
completo do(s) autor(es); 

b) Sinopse do tema; e 
c) Histórico do bloco; 

 

CAPITULO VII 
DO JULGAMENTO DOS DESFILES 

 
SEÇÃO I 

DO CORPO DE JURADOS 
 
Art. 16 - A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) jurados para cada 
quesito, escolhidos por meio de critérios estabelecidos pela entidade 
organizadora a serem selecionados, pela Secretaria Municipal de Cultura – 
SECULT, garantindo assim a lisura do processo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – É recomendável que o Corpo de Julgadores seja 
composto, preferencialmente pelos seguintes profissionais:  
 
Fantasia – Artistas Plásticos, Produtores Culturais, Teatrólogos e Estilistas.  
 
Ritmo – Maestros, Músicos, Professores de Músicas e Mestres Renomados (em 
ritmo) de Conjuntos ou Grupos Folclóricos.  
 
Evolução e Conjunto – Bailarinos, Coreógrafos e Teatrólogos.  
 
Letras – Compositores, Poetas e Profissionais com Formação Superior em Letras 
ou Música. 
 
Melodia – Compositores, Cantores, Professores de Música e Canto. 
 
Art. 17 – O Corpo de Julgadores será composto por 15 (quinze) membros, sendo 
03 (três) para cada quesito.  
 

SEÇÃO II 
DOS QUESITOS EM JULGAMENTOS 

 
Art. 18 – Os Quesitos em julgamento são os seguintes: 
 

1 – Fantasia; 
2 – Ritmo; 
3 – Evolução e Conjunto; 
4 – Letra; 
5 – Melodia. 

 
Art. 19 - Cada julgador, de acordo com o quesito que irá avaliar, deverá observar 
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o seguinte: 
 
1) Da Fantasia 

I - A adequação ao tema desenvolvido, considerando a beleza e arte do visual, 
da criação, originalidade, esmero no acabamento; 
II - A ausência ou a diferença de detalhes nos chapéus, nas botas, nos mantos 
(se houver) e nas roupas; 

a) Pode ser apresentada mais de uma fantasia; desde que relacionada ao 
tema. Onde, deve ser obrigatória a coerência com a mesma. 

 
2) Do Ritmo 

I -  A manutenção rítmica dos instrumentos percussivos, a cadência dada pelo 
ritmo com marcação firme e precisa, ou seja, o arranjo com a parada (se 
houver); 
II -  Se há correta junção da melodia-samba-tema com a percussão e seus vários 
instrumentos, como exemplo: marcação, contra-tempo, ritinta, cabaça, reco-
reco, agogô, ganzá, afoxé, roca, apito, violão, cavaquinho e banjo; 
III -  Em caso de homenagens ou tributos a outros ritmos, para melhor 
adequação ao tema, poderão ser usados instrumentos não comuns ao 
segmento, desde que preservado o autêntico ritmo de blocos tradicionais.  

 
3) Da Evolução e Conjunto 
 

I -  Os movimentos integrados, harmônicos, elegantes, simultâneos, da dança. A 
evolução não deve conviver com “claros”, ou compressões na pista, 
deslocamentos acelerados ou lentos demais. Tudo com sua devida adequação; 
II -  O conjunto que é, de fato, a grande visão do todo do Bloco. A participação 
dos componentes, o equilíbrio visual, sem grandes vazios e sem grandes 
aglomerações. 

 
4) Da Letra 

I -  Se a letra está de acordo com o tema, considerando, a criatividade, a 
riqueza poética enquadrada na melodia. 

 
5) Da Melodia 

I - A perfeita sonoridade do canto e do ritmo, transparecendo a harmonia 
musical, ou seja, a perfeita afinação do começo ao fim. 
 

SEÇÃO III 
DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS 

 
Art. 20 – Cada Julgador julgará um só item e concederá a cada Bloco Tradicional 
as notas de 9 (nove) a 10 (dez) pontos, esclarecendo-se que:  
  

I – Serão admitidas notas fracionadas em decimal, disposta da seguinte 
forma: (9); (9,1); (9,2); (9,3); (9,4); (9,5); (9,6); (9,7); (9,8); (9,9) e (10); 
II – Os jurados atribuirão as notas em algarismos arábicos e por extenso, a 
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fim de evitar engano na grafia do numeral. Caso haja divergência entre a 
pontuação atribuída em arábico e por extenso, valerá o escrito por extenso; 
 
III – Em caso de rasura na Cédula de Votação, o Julgador deverá 
esclarecer e confirmar no espaço denominado “Observações” a nota 
concedida, se persistirem dúvidas, a decisão final caberá à Comissão de 
Apuração; 
IV – As notas inferiores a 10 (dez) serão justificadas por parte dos jurados.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Para efeito de somatório das notas dadas pelos jurados 
nos quesitos, serão consideradas as (03) notas, atribuídas.    
 
Art. 21 - O resultado do Corpo de Jurados é absoluto, não cabendo recursos de 
qualquer natureza sobre as notas por ele atribuídas.  
 
Art. 22 - Os envelopes, após os procedimentos dos Art. 18 e 19, serão selados, 
assinados pelo Coordenador da Comissão de Fiscalização dos Jurados e 
guardados em malotes com lacre numerado, ficando sob a responsabilidade da 
Guarda Municipal, até o momento da apuração. 
 

CAPITULO VIII 
DA APURAÇÃO 

 
Art. 23 - A apuração ocorrerá no dia 26/02 (Quarta-feira de Cinzas), às 14h no 
Centro de Criatividade Odylo Costa Filho ou em local previamente divulgado. 
 

Parágrafo Único – O somatório de todas as notas válidas, por quesito julgado, 
dará o resultado final ao referido concurso. 
 

Art. 24 - A apuração será feita por uma Comissão de Apuração integrada pelos 
seguintes Membros:  
 
 I – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura; 

II – 01 (um) representante da Comissão de Carnaval 2020, acompanhado 
do assessor jurídico; 

 III – 01 (um) representante de cada Bloco Tradicional. 
 
§ 1º – A ausência do representante de qualquer Entidade acima não impede o 
estabelecimento da Comissão de Apuração; 
 
§ 2º – O malote será conduzido pela Guarda Municipal até o local de apuração, 
conforme estabelece o Art. 22º; 
 
§ 3º – A apuração das notas será precedida da leitura e divulgação das 
penalidades que tenham sido aplicadas de acordo com este Regulamento, 
observando-se a seguinte ordem: 
 

a) Obrigatoriedades Regulamentares; 



 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT 

 
 

Rua do Mocambo, nº 253 – Centro – CEP.: 65.015-310 – São Luís / MA 
Edital de Credenciamento nº 12/2019/SECULT-PMSL 

31 

 

 

b) Cronometragem; 
 
 
 
§ 4º – Na falta de uma nota, pelo julgador, a mesma terá que ser revertida pela 
nota maior do item em julgamento, para que o bloco não seja prejudicado. 
Exemplo: Bloco “X” – primeira nota (9), o valor atribuído à nota extraviada será 
(9). 
 
Art. 25 – Os 03 (três) primeiros blocos classificados no grupo B serão promovidos 
para o Grupo A, podendo ser ainda os subsequentes conforme a ordem de 
colocação, caso sejam abertas as novas vagas no Grupo A abrindo o desfile 
deste grupo no Carnaval de 2020. 
 
Art. 26 – Os 03 (três) últimos blocos classificados no grupo A serão rebaixados 
para o Grupo B, bem como aqueles que não participarem do desfile oficial, 
observando ainda o disposto no Art. 14, inciso XII, alínea “a”. Os blocos 
desclassificados abrirão o desfile deste grupo, no Carnaval de 2020, ressaltando-
se o contido no Art. 34. 
 
Art. 27 – Não serão admitidos empates em qualquer posição; se for necessário 
estabelecer o desempate, o procedimento observará as seguintes orientações: 
 

I - Recorrer-se-á, sucessivamente, às notas concedidas em cada Quesito, na 
ordem de precedência em que se encontram dispostos e relacionadas no Art. 
18, deste Regulamento, obtendo, então, melhor classificação o Bloco que 
alcançar as maiores notas em cada um dos supracitados Quesitos, na ordem de 
precedência acima descrita; 
II - Persistindo o empate recorrer-se-á novamente às notas concedidas, 
obtendo, então, melhor classificação, dentre os Blocos empatados, a que tenha 
obtido a maior quantidade de notas 10 (dez); 
III - Persistindo ainda o empate será utilizado o mesmo critério anterior (Inciso II, 
acima), porém recorrendo-se às notas menores que 10 (dez), e assim 
sucessivamente, pela análise das demais notas de menor valor, em ordem 
decrescente até o ponto de se alcançar o desempate;  
IV - Persistindo, ainda, o empate, a classificação será definida por sorteio. 
 

CAPITULO IX 
DAS IMPUGNAÇÕES 

 
Art. 28 – As impugnações promovidas em razão de eventuais infringências a este 
regulamento e outras normas estabelecidas, deverão ser apresentadas, por 
escrito, pelo Presidente da Agremiação ou Representante credenciado, junto à 
comissão organizadora, diretamente ao Coordenador de Desfiles, na passarela do 
samba, mediante protocolo, até às 18h (dezoito horas) do dia seguinte do desfile 
do bloco, para serem analisadas e decididas antes da abertura dos envelopes 
contendo os mapas de julgamento. 
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§ 1º – É de competência da Comissão de Apuração, Art. 24, a deliberação e 
julgamento de qualquer recurso contra o resultado oficial dos desfiles; 
 
 
§ 2º - Serão indeferidos de plano, pela Comissão de Apuração, os recursos 
meramente protelatórios, intempestivos e os desacompanhados de quaisquer 
meios de provas. 
 

CAPITULO X 
DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 29 – Dos Blocos Tradicionais participantes do Desfile e Concurso do 
Carnaval de Passarela 2020, só serão PREMIADOS os classificados do 1º 
(primeiro) ao 5º (quinto) lugar com troféus e em dinheiro com os seguintes 
valores: 
 
GRUPO B 

1º lugar – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
2º lugar – R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
3º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
4º lugar - R$ 3.000,00 (três mil reais)  
5º lugar - R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)  

 
GRUPO A 

1º lugar – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
2º lugar – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
3º lugar – R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
4º lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)  
5º lugar - R$ 2.500,00 (dois mil  e quinhentos reais)  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Serão indeferidos de plano, pelo presidente da comissão, 
os recursos meramente protelatórios, intempestivos e os desacompanhados de 
quaisquer meios de provas. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 30 – Só terão acesso aos camarotes da comissão julgadora os jurados e os 
devidamente credenciados para prestarem serviços junto à comissão julgadora.  
 
Art. 31 - Os Blocos Tradicionais participantes do desfile de passarela no ano de 
2020 reconhecem e acatam o presente regulamento como única instância para 
debates e decisões relativas ao referido desfile. 
 
Art. 32 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Carnaval 2020. 
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DISPOSIÇÕES PARA O CARNAVAL DE 2021 
 
Art. 33 – Os desfiles dos Blocos Tradicionais dos Grupos A e B, no Carnaval de 
2021, serão realizados nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
Art. 34 - A ordem de desfile dos Blocos Tradicionais dos Grupos A e B, será 
estabelecida através de sorteio na presença dos presidentes das agremiações 
desse segmento. Havendo bloco novo, o mesmo abrirá o desfile do grupo B, caso 
haja mais de um bloco, a ordem será definida por sorteio. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O bloco que não participar por 02 (dois) anos 
consecutivos do concurso, não disputará o certame no ano subsequente.  
 
 

São Luís - MA, 25 de outubro de 2019. 
 

 

       
___________________________   ___________________________ 
  Carlos Marlon de Sousa Botão                 Jorge Luiz Prazeres Muniz 
 Secretário Municipal de Cultura –           Presidente do Conselho  

       SECULT               Municipal de Cultura – COMCULT 
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ANEXO VI – REGULAMENTO DOS BLOCOS ORGANIZADOS 
 

REGULAMENTO DO DESFILE E CONCURSO DOS BLOCOS ORGANIZADOS 

 
CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 1º - O Carnaval de Passarela de 2020 será organizado pela Prefeitura 
Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT. 
 
Art. 2º - O Desfile dos Blocos Organizados de São Luís do Maranhão, Carnaval 
de Passarela, no ano de 2020, obedecerá aos critérios e normas contidos no 
presente Regulamento, e demais deliberações da Comissão de Carnaval 2020. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A Comissão terá como atribuições: 
 

a) Responsabilizar-se pela execução da programação na Passarela do 
Samba durante a realização do evento; 

b) Acompanhar todo o processo da apuração do concurso. 
 

CAPITULO II 
DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DO DESFILE 

 
Art. 3º - O Desfile e Concurso dos Blocos Organizados serão realizados nos dias 
23 e 24 de fevereiro de 2020 (domingo e segunda-feira de Carnaval), a partir das 
18h30 (dezoito horas e trinta minutos), na Passarela do Samba Chico Coimbra, 
instalada no Anel Viário. 

 
CAPITULO III 

DOS BLOCOS PARTICIPANTES 
 
Art. 4º - O Desfile dos Blocos Organizados, do ano de 2020, estará em 
conformidade com o resultado do Concurso do Carnaval 2019, a saber: 
 

1. – BLOCO ORGANIZADO BEATOS DO SAMBA; 
2. – BLOCO ORGANIZADO CANTO QUENTE;  
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3. – BLOCO ORGANIZADO OS COBRAS DAS ESTRELAS;  
4. – BLOCO ORGANIZADO DRAGÕES DA MADRE DEUS; 
5. – BLOCO ORGANIZADO OS LIBERAIS; 
6. – BLOCO ORGANIZADO PAU BRASIL; 
7. – BLOCO ORGANIZADO TURMA DO SACO; 
8. – BLOCO ORGANIZADO UNIDOS DA VILA EMBRATEL II; 
9. – BLOCO ORGANIZADO UNIDOS DA VILA ISABEL; 

 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A relação supracitada poderá sofrer alterações mediante 
resultado do credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura – 
SECULT. 
 
Art. 5º - De acordo com a decisão da assembleia geral dos Presidentes dos 
Blocos Organizados, a ordem de desfile, obedecerá a seguinte cronologia: 
 

Dia 23 de fevereiro de 2020 (Domingo de Carnaval). 

 DAS 18h30min ÀS 18h45min – B. ORG. UNIDOS DO PORTO GRANDE;  

 DAS 18h50min ÀS 19h05min – B. ORG. OS COBRAS DAS ESTRELAS; 

 DAS 19h10min ÀS 19h25min – B. ORG. BEATOS DO SAMBA; 

 DAS 19h30min ÀS 19h45min – B. ORG. OS LIBERAIS; 

 DAS 19h50min ÀS 20h05min – B. ORG. UNIDOS DA VILA ISABEL; 

Dia 24 de fevereiro de 2020 (Segunda-Feira de Carnaval). 

 DAS 18h30min ÀS 18h45min – B. ORG. MOCIDADE DE FATIMA;  

 DAS 18h50min ÀS 19h05min – B. ORG. CANTO QUENTE; 

 DAS 19h10min ÀS 19h25min – B. ORG. UNIDOS DA VILA EMBRATEL II; 

 DAS 19h30min ÀS 19h45min – B. ORG. PAU BRASIL; 

 DAS 19h50min ÀS 20h05min – B. ORG. TURMA DO SACO; 

 DAS 20h10min ÀS 20h25min – B. ORG. DRAGÕES DA MADRE DEUS 

 
CAPITULO IV 

DA COORDENAÇÃO DO DESFILE 
 

SEÇÃO I 
DA DIREÇÃO ARTÍSTICA DO DESFILE 

 
Art. 6º – A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT nomeará o Coordenador de 
Desfile e as comissões para aferição dos critérios de cronometragem e 
obrigatoriedades, estabelecidas neste Regulamento:  
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 I – Comissão de Cronometragem;  
 II – Comissão de Obrigatoriedades.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O Coordenador de Desfile irá indicar os membros 
componentes destas Comissões, onde cada comissão será composta por 02 
(dois) membros, compondo assim a Coordenação de Desfile. A eventual ausência 
de Membros será suprida até o início do desfile. 
 
 
 
Art. 7º - Cada bloco deverá indicar, à Comissão de Carnaval, 01 (um) 
representante para durante o desfile de sua respectiva agremiação, acompanhar 
os trabalhos da Comissão de Cronometragem e Verificação de Obrigatoriedades. 
 
Parágrafo Único – A ausência do representante de qualquer Entidade acima não 
anula a veracidade do estabelecido na planilha da Comissão de Cronometragem 
e Verificação de Obrigatoriedades. 
 

SEÇÃO II 
DA COMISSÃO DE CRONOMETRAGEM E VERIFICAÇÃO DE 

OBRIGATORIEDADES 
 
Art. 8º – À Comissão de Cronometragem e Verificação de Obrigatoriedades 
competirá: 
 

I. Aplicar o acionamento do Cronômetro no início do desfile de cada bloco, 
assim como, a sua respectiva parada, no término de cada desfile; 

II. Ter rigor com o tempo destinado para cada bloco; 
 

a) O tempo estabelecido é de 15 (quinze) minutos para cada 
agremiação, com o intervalo de 05 (cinco) minutos de um bloco para 
outro. Esse intervalo deve ser utilizado para passagem de som. 
Decorrido este, começa a contar o tempo regulamentar para o desfile do 
bloco; 
 

III. Apontar em mapa específico o tempo de desfile de cada bloco (em numeral 
e por extenso); 

IV. Apontar, também, em mapa específico as observâncias do disposto no Art. 
7º, deste Regulamento; 

V. Indicar as penalidades previstas neste Regulamento a serem aplicadas a 
juízo da Comissão de Fiscalização de Jurados; 

VI. Ao término do desfile de cada bloco, após os apontamentos necessários 
nos mapas, a Comissão deverá envelopar os mesmos, selar, assinar e 
encaminhar à Comissão de Fiscalização de Jurados. 

 
CAPITULO V 
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DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 9º - A participação dos Blocos Organizados no Desfile e Concurso de 
Passarela do Samba – Carnaval 2020 – será efetuada por meio de 
Credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT. 
 
Art. 10 – Os blocos Organizados inscritos para o Desfile e Concurso de Passarela 
do Samba – Carnaval 2020, deverão encaminhar, em até 05 dias antes do início 
dos desfiles, 10 (dez) cópias de cada documento, em mídia digital e 
acompanhada de cópia impressa, protocolados à Comissão de Carnaval 2020, na 
sede da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, abaixo relacionados: 
 

d) Letras dos sambas-temas, com a identificação do nome artístico e o nome 
completo do(s) autor(es); 

e) Sinopse do tema; e 
f) Histórico do bloco. 

 
CAPITULO VI 

DO JULGAMENTO 
 

SEÇÃO I 
DO CORPO DE JURADOS 

 
Art. 11 - A Comissão Julgadora será composta por 02 (dois) jurados para cada 
quesito, conforme Edital de Chamada Pública para inscrição de Seleção de 
Jurados – Passarela do Samba 2020, realizado pela Secretaria Municipal de 
Cultura - SECULT.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O jurado deverá ter formação ou conhecimentos 
aprofundados do quesito que estará julgando, devendo a sua nota limitar-se ao 
quesito sob sua responsabilidade. 
 
Fantasia – Artistas Plásticos, Produtores Culturais, Teatrólogos e Estilistas.  
 
Bateria – Maestros, Músicos, Professores de Músicas e Mestres Renomados (em 
ritmo) de Conjuntos ou Grupos Folclóricos.  
 
Evolução e Conjunto – Bailarinos, Coreógrafos e Teatrólogos.  
 
Letras – Compositores, Poetas e Profissionais com Formação Superior em Letras 
ou Música. 
 
Melodia – Compositores, Cantores, Professores de Música e Canto. 
 

SEÇÃO II 
DOS QUESITOS EM JULGAMENTOS 
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Artigo 12 - Os Quesitos em julgamento são os seguintes: 
 
1 - Fantasia; 
2 - Bateria; 
3 – Evolução e Conjunto; 
4 - Letra; 
5 - Melodia; 
 
Art. 13 - Cada julgador, de acordo com o quesito que irá avaliar, deverá observar 
o seguinte: 
 

2) Da Fantasia 
 

I. A adequação ao tema desenvolvido, considerando a beleza e arte do 
visual, da criação, originalidade, esmero no acabamento; 

II. A coerência entre o tema e o desenho das fantasias, beleza da criação, a 
homogeneidade entre os diversos modelos, a graça e a beleza de seus 
integrantes. 

 
Parágrafo Único: Pode ser apresentada mais de uma fantasia, desde que 
relacionada ao tema. 
 

3) Da Bateria 
 

I. A manutenção rítmica dos instrumentos percussivos, a cadência dada 
pelo ritmo com marcação firme e precisa, ou seja, o arranjo com parada 
(se houver); 

II. Se há correta função de melodia-samba-tema com percussão de seus 
vários instrumentos, como exemplo: repique, cabaça, reco-reco, agogô, 
ganzá, afoxé, roca, apito, violão, cavaquinho, banjo, malacaxeta, tarol, 
caixa de guerra, tamborinho e tremeterra.   

 
4) Da Evolução e Conjunto 

 
I. A correção no desfilar. A progressão continua desde o início até o final do 

desfile. O equilíbrio visual, sem grandes espaços vazios (buracos ou 
aglomerações), de forma a sintetizar a vibração, a empolgação e a 
espontaneidade dos componentes, com a unidade e a seqüência do 
desfile num todo. 
 

5) Da Letra do Samba 
 

I. Se a letra está de acordo com o tema, considerando a criatividade, a 
riqueza poética, objetividade, clareza e precisão. 
 

6) Da Melodia 
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I. A perfeita sonoridade do canto e do ritmo, transparecendo a harmonia 
musical, ou seja, a perfeita afinação do começo ao fim; 

II. A perfeita igualdade do canto com o samba e o ritmo da bateria.  
 

SEÇÃO III 
DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS 

 
Art. 14 - Cada jurado julgará 01 (um) item, atribuindo nota variável entre a mínima 
de 7 (sete) e a máxima de 10 (dez). Podendo, ainda, serem atribuídas notas 
fracionadas. 
Exemplo: (7,0); (7,5); (8,0); (8,5); (9,0); (9,5) e (10). 
 
Art. 15 - Os jurados atribuirão as notas em algarismos arábicos e por extenso, a 
fim de evitar engano na grafia do numeral. Caso haja divergência entre a 
pontuação atribuída em arábico e por extenso, valerá o escrito por extenso. 
 
Art. 16 - Os envelopes, após os procedimentos dos Art. 14 e 15, serão selados, 
assinados pelo Coordenador da Comissão de Fiscalização dos Jurados e 
guardados em malotes com lacre numerado, ficando sob a responsabilidade da 
Guarda Municipal, até o momento da apuração. 

 
CAPITULO VII 

DAS OBRIGAÇÕES DOS BLOCOS E DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
 
Art. 17 – Além de outros deveres expressos no presente Regulamento, cada 
Bloco tem a obrigatoriedade de: 
 

I. Desfilar com no mínimo 120 (cento e vinte) componentes, entre bateria e 
cordão; 
 

a) O bloco que participar do concurso com um número inferior ao 
exigido neste item perderá 05 (cinco) pontos neste quesito; 

b) O bloco deve apresentar-se com no mínimo 30 (trinta) ritmista, caso 
contrário será penalizado com a perda de 05 (cinco) pontos. 
 

II. Obedecer ao limite de 10 (dez) pessoas para o grupo de apoio, sujeito a 
perda de 01 (um) ponto por componente ultrapassado. 

III. Padronizar a indumentária do grupo de apoio em conformidade com seu 
respectivo bloco. Não será permitida entrada no interior da passarela 
integrante sem a devida identificação; 

IV. Apresentar-se devidamente fantasiado de acordo com seu tema, caso 
contrário estará sujeito a perda de 03 (três) pontos no quesito fantasia; 

V. Não permitir que seus componentes dispensem elementos de sua fantasia, 
jogando ao público, no momento de sua apresentação. Tal atitude 
acarretará ao bloco que pertença a perda de 01 (um) ponto, no quesito 
Fantasia; 
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VI. O intérprete poderá apresentar-se em até (02) duas agremiações desta 
categoria de bloco organizado por noite; 

VII. Obedecer a ordem do desfile conforme sorteio previamente realizado, na 
presença dos representantes das entidades, ficando vedada a permuta 
entre agremiações; 

VIII. Obedecer ao tempo regulamentado, sob pena da perda de 0,5 (zero vírgula 
cinco) ponto, por cada um minuto ultrapassado; 
 

a) O bloco que não cumprir rigorosamente o horário marcado para 
início do seu desfile estará automaticamente desclassificado e 
perderá o direito de se apresentar na passarela no Carnaval 2020; 
 
 
 

b) Somente em casos excepcionais como chuva torrencial, falha no 
sistema de sonorização ou falta de corrente elétrica, é que se 
poderá interromper o curso normal do desfile. Reiniciando-se assim 
que voltarem às condições normais. 

  CAPITULO VIII 
DA APURAÇÃO 

 
Art. 18 - A apuração ocorrerá no dia 26/02 (Quarta-feira de Cinzas), às 13h, no 
Centro de Criatividade Odylo Costa Filho ou em local previamente divulgado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O somatório de todas as notas válidas, por quesito 
julgado, dará o resultado final ao referido concurso. 
 
Art. 19 - A apuração será feita por uma Comissão de Apuração integrada pelos 
seguintes Membros:  
 
 I – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura; 

II – 01 (um) representante da Comissão de Carnaval 2020, acompanhado 
do assessor jurídico; 

 III – 01 (um) representante de cada Bloco Organizado.  
 

§ 1º – A ausência do representante de qualquer Entidade acima não impede o 
estabelecimento da Comissão de Apuração.  
 

§ 2º – A apuração das notas será precedida da leitura e divulgação das 
penalidades que tenham sido aplicadas de acordo com este Regulamento, 
observando-se a seguinte ordem: 
 

c) Obrigatoriedades Regulamentares; 
d) Cronometragem. 

 
Art. 20 – O somatório de todas as notas válidas, por quesito julgado, dará o 
resultado final do referido concurso. 



 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT 

 
 

Rua do Mocambo, nº 253 – Centro – CEP.: 65.015-310 – São Luís / MA 
Edital de Credenciamento nº 12/2019/SECULT-PMSL 

41 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na falta de uma nota, pelo julgador a mesma terá que 
ser revertida pela nota maior do item em julgamento, para que o bloco não seja 
prejudicado. 
Exemplo: Bloco “X” – primeira nota (9), o valor atribuído à nota extraviada será 
(9). 
 

Art. 21 – Não serão admitidos empates em qualquer posição; se for necessário 
estabelecer o desempate, o procedimento observará as seguintes orientações: 
 

I - Recorrer-se-á, sucessivamente, às notas concedidas em cada Quesito, 
na ordem de precedência em que se encontram dispostos e relacionadas 
no Art. 12, deste Regulamento, obtendo, então, melhor classificação o 
Bloco que alcançar as maiores notas em cada um dos supracitados 
Quesitos, na ordem de precedência descrita no referido artigo; 
 
II - Persistindo o empate recorrer-se-á novamente às notas concedidas, 
obtendo, então, melhor classificação, dentre os Blocos empatados, a que 
tenha obtido a maior quantidade de notas 10 (dez); 

III - Persistindo ainda o empate será utilizado o mesmo critério anterior 
(Inciso II, acima), porém recorrendo-se às notas menores que 10 (dez), a 
partir de 9,5 (nove vírgula cinco), passando, sucessivamente, pela análise 
das demais notas de menor valor, em ordem decrescente até o ponto de se 
alcançar o desempate;  
IV - Persistindo, ainda, o empate, a classificação será definida por sorteio. 

 
Art. 22 – As impugnações promovidas em razão de eventuais infringências a este 
regulamento, deverão ser apresentadas, por escrito, pelo Presidente da 
Agremiação ou Representante credenciado junto à comissão organizadora, 
diretamente ao Coordenador de Desfiles, na passarela do samba, mediante 
protocolo, até às 18:00 horas do dia seguinte do desfile do bloco, com provas 
(fotos e/ou vídeos) para serem analisadas e decididas antes da abertura dos 
envelopes contendo os Mapas de Julgamento. 
 
§ 1º – É de competência da Comissão de Apuração, Art. 19, a deliberação e 
julgamento de qualquer recurso contra o resultado oficial dos desfiles; 
 
§ 2º - Serão indeferidos de plano, pela Comissão de Apuração, os recursos 
meramente protelatórios, intempestivos e os desacompanhados de quaisquer 
meios de provas; 

CAPITULO IX 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 23 – Dos blocos participantes dos Concursos de Carnaval 2020, só serão 
premiados os classificados do 1º ao 5º lugar, com troféus e em dinheiro, com os 
seguintes valores: 
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1º lugar – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

2º lugar – R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

3º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

4º lugar – R$ 3.000,00 (três mil reais) 

5º lugar – R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

 
CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 24 – Só terão acesso aos camarotes da comissão julgadora os jurados e os 
membros da Comissão de Fiscalização de Jurados do Carnaval 2020, 
devidamente credenciados para prestarem serviços junto à comissão julgadora. 
 
Art. 25 – Os Blocos Organizados participantes do desfile de passarela no ano de 
2020 reconhecem e acatam o presente regulamento como única instância para 
debates e decisões relativas ao referido desfile.  
 
Art. 26 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Carnaval 2020. 
 

DISPOSIÇÕES PARA O CARNAVAL DE 2021 
 
Art. 27 – Os desfiles dos Blocos Organizados, no Carnaval de 2020, serão 
realizados nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2021. 
 
Art. 28 – A ordem de desfile dos Blocos Organizados será estabelecida pela 
Entidade Promotora através da classificação do Carnaval 2020, sendo no primeiro 
dia os blocos pares, e segundo dia os blocos impares, e ainda o vice-campeão e 
o campeão fecharão as noites dos desfiles. Ressalva-se para o concurso: 
 

a) Havendo bloco novo, o mesmo abrirá o desfile, caso haja mais de 
um bloco, a ordem será definida um por cada noite e não participará 
do concurso; 
 

b) O bloco que não participar por 01 (um) ano do concurso, não 
disputará o certame no ano subsequente, apenas participará do 
desfile; 

 
 

c) O bloco que passar 02 (dois) anos sem desfilar será excluído do 
Carnaval de passarela e acarretará também no carnaval de rua. 

 
 
 

São Luís - MA, 25 de outubro de 2019. 
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____________________________   ___________________________ 
  Carlos Marlon de Sousa Botão                 Jorge Luiz Prazeres Muniz 
 Secretário Municipal de Cultura –           Presidente do Conselho  

       SECULT               Municipal de Cultura – COMCULT 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – REGULAMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA 
 

REGULAMENTO DO DESFILE E CONCURSO DAS ESCOLAS DE SAMBA  
CARNAVAL / 2020 

 
CAPITULO I  

DA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE 
 
Art. 1º - O Desfile das Escolas de Samba de São Luís do Maranhão, Carnaval de 
Passarela, no ano de 2020, obedecerá aos critérios e normas contidos no 
presente Regulamento, e demais deliberações da Comissão de Carnaval 2020. 
 
Art. 2º - O Carnaval de Passarela de 2020 será organizado pela Prefeitura de São 
Luís, através da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT. 
  

CAPITULO II 
DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO DESFILE 

 
Art. 3º - O Desfile de que trata este Regulamento será realizado na Passarela do 
Samba Chico Coimbra, situada no Anel Viário, nesta Cidade, nos dias 23 e 24 de 
fevereiro de 2020, (domingo e segunda-feira de carnaval). 
 
Art. 4º - O Desfile de Passarela iniciará, impreterivelmente, às 22 horas (vinte 
duas horas) no domingo (23/02) e 22 horas (vinte duas horas) na segunda-feira 
(24/02).  

 
CAPITULO III 

DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES 



 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT 

 
 

Rua do Mocambo, nº 253 – Centro – CEP.: 65.015-310 – São Luís / MA 
Edital de Credenciamento nº 12/2019/SECULT-PMSL 

44 

 

 

 
Art. 5º - O Desfile das Escolas de Samba do ano de 2020 será composto por 10 
(dez) Escolas de Sambas, em conformidade com o credenciamento do Carnaval 
2019, a saber:  

 

A. R. B. C. E. S. TURMA DA MANGUEIRA; 

A. R. B. C. E. TUNEL DO SACAVEM;  

G. R. E. S. FLOR DO SAMBA;  

G. R. E. S. IMPERIO SERRANO; 

G. R. E. S. M. I.  MOCIDADE INDEPENDENTE; 

G. R. E. S. TERRESTRE DO SAMBA; 

S. R. C. E. S. TURMA DO QUINTO. 

S. R. E. S. FAVELA DO SAMBA. 

S. R. E. S. MARAMBAIA; 

S. R. E. S. UNIDOS DE FÁTIMA; 

 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – A relação supracitada poderá sofrer alterações mediante 
resultado do credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura - 
SECULT 

 
Art. 6º - De acordo com a decisão da assembleia geral dos Presidentes das 
Escolas de Samba, a ordem de desfile, obedecerá: 
 
Dia 23 de fevereiro de 2020 (Domingo de Carnaval). 

 DAS 22h ÀS 23h – S. R. E. S. UNIDOS DE FÁTIMA;  

 DAS 23h10min ÀS 00h10min - G. R. E. S MOCIDADE INDEPENDENTE 

DA ILHA; 

 DAS 00h20min ÀS 01h20min - S. R. C. E.S. TURMA DO QUINTO; 

 DAS 01h30min ÀS 02h30min – A. R. B. C. E. S. TURMA DE MANGUEIRA; 

 DAS 02h40min ÀS 03h40min – S. R. E. S. FAVELA DO SAMBA; 

Dia 24 de fevereiro de 2020 (Segunda-Feira de Carnaval). 

 DAS 22h ÀS 23h – S. R. E. S. TERRESTRE DO SAMBA; 

 DAS 23h10min ÀS 00h10min – A. R. B. C. E. TUNEL DO SACAVEM; 

 DAS 00h20min ÀS 01h20min – G. R. E. S. IMPÉRIO SERRANO; 

 DAS 01h30min ÀS 02h30min – S. R. E. S. MARAMBAIA;  

 DAS 02h40min ÀS 03h40min - G. R. E. S. FLOR DO SAMBA; 
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CAPITULO IV 

DA COORDENAÇÃO DO DESFILE 
 

SEÇÃO I 
DA DIREÇÃO ARTÍSTICA DO DESFILE 

 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT nomeará o Coordenador de 
Desfile e as comissões para aferição dos critérios de cronometragem, dispersão e 
obrigatoriedades estabelecidas neste Regulamento:  
 
 I – Comissão de Cronometragem;  
 II – Comissão de Dispersão; 
 III – Comissão de Verificação das Obrigatoriedades.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO O Coordenador de Desfile irá indicar os membros 
componentes destas Comissões, onde cada comissão será composta por 03 
(três) membros, compondo assim a Coordenação de Desfile. A eventual ausência 
de membros será suprida até o início do desfile. 
 
Art. 8º - Caberá ao Coordenador de Desfile a aplicação das penalidades em 
conformidade com os mapas fornecidos pelas comissões acima, juntamente com 
o disposto neste Regulamento.  
 

SEÇÃO II 
DA COMISSÃO DE CRONOMETRAGEM 

 
Art. 9º – A Comissão de Cronometragem deverá ser constituída até 72 (setenta e 
duas) horas antes do desfile oficial, e será composta por 03 (três) Membros, todos 
indicados pelo Coordenador de Desfile. 
 
Art. 10 – À Comissão de Cronometragem compete:  
 
 I – Acompanhar o acionamento do cronômetro, no início do Desfile de cada 
Escola de Samba, assim como a sua respectiva parada, ao término de cada 
desfile; 
 II – Apontar, em mapa específico, o tempo de Desfile de cada Escola de 
Samba, dando ciência e cópia do mapa ao representante da agremiação, no 
termino da apresentação; 
 III – Propor a aplicação das penalidades previstas no Art. 21 deste 
Regulamento.  
 
Art. 11 – Cada Escola de Samba indicará ao Coordenador de Desfile, em até 72 
(setenta e duas) horas antes do desfile, 01 (um) Representante para durante o 
Desfile de sua respectiva Agremiação, acompanhar a Comissão de 
Cronometragem, ficando estabelecido que a ausência desse Representante não 
impedirá que a Comissão desenvolva seus trabalhos.  
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SEÇÃO III 

DA COMISSÃO DE DISPERSÃO 
 

Art. 12 – A Comissão será composta por 03 (três) Membros indicados pelo 
Coordenador de Desfile, e a ela competirá:  
 
 I – Acompanhar e fiscalizar, com pelo menos 01 (um) de seus Membros, a 
remoção/retirada das alegorias de cada Escola de Samba, a partir da linha 
demarcatória do final de Desfile e até o término da Área de Dispersão, 
esclarecendo-se que: 
 

a) É de responsabilidade exclusiva de cada Escola de Samba a 
operacionalização da remoção/retirada de suas Alegorias da Área de 
Dispersão, bem como, removê-las até o seu respectivo Barracão; 

b) Dentro dos limites da Área de Dispersão, cada Escola de Samba poderá 
usar, se necessário, os equipamentos e pessoal colocados à disposição, 
inclusive carros-guincho; 

 
 
 

II – Propor, em mapa específico, a aplicação das penalidades previstas no Art. 
24 e Art. 25, deste Regulamento, às Escolas de Samba que não retirarem 
suas Alegorias da Área de Dispersão, dentro dos limites de tempo 
estabelecidos neste Regulamento.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A eventual ausência de Membros previamente 
escolhidos será suprida, até o momento do início dos Desfiles, por indicação do 
Coordenador de Desfile. 
 
Art. 13 – Cada Escola de Samba, indicará ao Coordenador de Desfile até 72 
(setenta e duas) horas antes do desfile oficial, 01 (um) Representante para 
acompanhar os trabalhos da Comissão de Dispersão, ficando estabelecido que a 
ausência desse representante não impedirá que a Comissão desenvolva seus 
trabalhos, proponha a aplicação da penalidade estabelecida por este 
Regulamento ou determine a adoção de medidas emergenciais que propiciem a 
retirada de Alegorias cuja permanência possa vir a acarretar riscos e/ou prejuízos 
para o bom andamento dos Desfiles.  

 
SEÇÃO IV 

DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DAS OBRIGATORIEDADES 
 
Art. 14 – A Comissão de Verificação das Obrigatoriedades será composta por 03 
(três) Membros indicados pelo Coordenador de Desfile e a ela competirá a 
verificação do disposto no Art. 26, deste Regulamento, bem como, a proposição e 
a aplicação das penalidades nele previstas.  
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§ 1º – Cada Escola de Samba indicará ao Coordenador de Desfile até 72 (setenta 
e duas) horas antes do desfile oficial, 01 (um) representante para, durante o 
desfile de sua respectiva agremiação, acompanhar a Comissão de Verificação de 
Obrigatoriedades, ficando estabelecido que a ausência desse representante não 
impedirá que à Comissão desenvolva seus trabalhos.  
 
§ 2º - A eventual ausência de Membros previamente escolhidos será suprida até o 
início do desfile, pelo Coordenador de Desfile. 

 
CAPITULO V 

DA CONCENTRAÇÃO 
 

Art. 15 – As Escolas de Samba ficam obrigadas a se concentrarem de acordo 
com a Ordem de Desfile, constante neste Regulamento.  
 
Art. 16 – A primeira Escola de Samba a desfilar poderá se concentrar a partir da 
Área de Armação.  
 
Art. 17 – Cada Escola de Samba avançará da sua concentração para a Área de 
Armação, 01 (uma) hora antes do seu desfile.    

 
CAPITULO VI 

DO TEMPO DO DESFILE 
 
Art. 18 – O tempo de duração do Desfile de cada Escola de Samba será de, no 
mínimo 40 (quarenta) minutos e no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
Art. 19 – Cada Escola de Samba iniciará o seu respectivo Desfile ao sinal de 
autorização, obedecendo às seguintes condições:  
 

I – Para a primeira Escola de Samba a desfilar, o procedimento será o 
seguinte:  

 
a) A locução oficial da passarela alertará que o seu Desfile terá início no 

prazo de 10 (dez) minutos com o Cronômetro acionado em contagem 
decrescente, e a partir deste iniciará apresentação de seu intérprete 
(puxador), com a emissão do som para toda a Avenida; 

b) Após os 10 (dez) minutos estabelecidos para passagem de som, o locutor 
oficial da passarela, determinará o início do desfile, ocasião em que se 
dará o acionamento imediato do Cronômetro em contagem crescente. 

 
II – Para as demais Escolas de Samba o procedimento será o seguinte:  
 
a) Quando o último componente da Escola de Samba precedente ultrapassar  

a faixa de início de Desfile, a próxima Escola de Samba a desfilar, deverá 
avançar na Área de Armação até a referida faixa de início de Desfile, não 
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sendo permitido, em hipótese alguma, afinar instrumentos e/ou utilizar 
microfones ligados a carro-de-som, na Área de Armação; 

b) Quando o último componente da Escola de Samba precedente ultrapassar 
a faixa demarcatória de metade de desfile, a próxima Escola de Samba a 
Desfilar poderá iniciar o aquecimento preliminar de sua Bateria sem a 
utilização de carro-de-som. 

c) Quando o último componente da Escola de Samba precedente ultrapassar 
a faixa demarcatória de final de desfile, e as canceladas forem fechadas, o 
cronômetro será zerado, e iniciará a contagem em ordem decrescente dos 
10 (dez) minutos de passagem de som, onde será permitido o início da 
passagem da voz do puxador (intérprete) para toda a Avenida. Findo esse 
tempo, a locução imediatamente dará o início do desfile para a 
Agremiação, momento em que se dará o acionamento imediato do 
cronômetro em ordem crescente, contando o tempo de desfile da escola.  
Ressalte-se que esse tempo depende da escola está dentro do seu horário 
previsto, cabendo a esta a escolha de entrar antes, em eventual caso de 
antecipação dos horários pré-definidos. 

 
§ 1º – As Escolas de Samba, a que se refere o Inciso II deste Artigo, que, na Área 
de Armação, no momento previsto no item B deste artigo, utilizarem o carro-de-
som, sofrerão penalidade de 0,2 (dois décimos), segundo mapa específico 
apresentado pela Comissão de Verificação das Obrigatoriedades.  
 
§ 2º – A agremiação carnavalesca que não se apresentar na Área de Armação, no 
momento definido no Item II, Letra c), será eliminada do concurso, cabendo ao 
Coordenador de Desfile providenciar a retirada da Escola com suas respectivas 
alegorias.  
 
§ 3º – O Coordenador de Desfile, por motivo de força maior, poderá alterar o 
horário do início do desfile, ou mesmo interromper até que se estabeleça as 
condições normais de desfile. 
 
Art. 20 – O Desfile de cada Escola de Samba se iniciará no momento em que, for 
acionado o cronômetro, e terminará no momento em que o último componente ou 
alegoria da Agremiação desfilante ultrapassar a faixa demarcada do final de 
desfile.  
 
Art. 21 – As Agremiações que não desfilarem no tempo estabelecido pelo Art. 18 
deste Regulamento poderão sofrer, segundo o mapa específico da Comissão de 
Cronometragem, as seguintes penalidades:  
 
 I – Perda de 0,1 (um décimo) para cada minuto não utilizado em Desfile, 
quando este tempo for inferior a 40 min (quarenta minutos); 
 II – Perda de 0,1 (um décimo) para cada minuto excedente, quando o 
tempo de Desfile for superior a 60 min (sessenta minutos).  
 

CAPITULO VII  
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DA DISPERSÃO 
 

Art. 22 – A Área de Dispersão compreende o trecho entre a Faixa Demarcatória 
de Final de Desfile, até as pistas laterais da região da Avenida Jaime Tavares, 
paralelas à pista de desfile. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Não é considerada Área de Dispersão, o espaço 
reservado para guarda de alegorias, onde também não é permitida a utilização de 
carro-de-som. 
 
Art. 23 – Cada Escola de Samba e obrigada a fazer a dispersão de suas 
alegorias, ultrapassando a faixa demarcatória, na dispersão, no tempo máximo de 
01h30 (uma hora e trinta minutos) contados a partir do efetivo inicio de seu 
desfile. 
 

Art. 24 – As Escolas de Samba que não retirarem suas Alegorias da Área de 
Dispersão Art. 22, dentro do tempo fixado Art. 23, serão penalizadas com a perda 
de 0,2 (dois décimos), segundo o mapa específico apresentado pela Comissão de 
Dispersão.  
 

Art. 25 – Será realizado a demarcação do local para a guarda dos carros 
alegóricos de cada escola de samba no terreno lateral esquerdo à passarela do 
samba, em frente ao terreno da CAEMA, ficando penalizada em 0,2 (dois 
décimos) a escola que guardar seus carros em área diversa à estabelecida pelo 
Coordenador de Desfile. 

 
CAPITULO VIII 

DAS OBRIGAÇÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA E DEMAIS 
RECOMENDAÇÕES 

 
Art. 26 – Além de outros deveres expressos no presente Regulamento, cada 
Escola de Samba tem a obrigatoriedade de:  
 

I – Apresentar-se com suas Alegorias na Área de Armação, dentro dos 
horários que trata este Regulamento; 

 II – Desfilar com no mínimo 50 (cinqüenta) ritmistas agrupados na Bateria; 
 III – Desfilar com no mínimo 20 (vinte) Baianas agrupadas com a mesma 

fantasia; 
IV – Desfilar com o mínimo de 08 (oito) Alas, com no mínimo 30 (trinta) 
componentes em cada, para este inciso não será compreendido alas 
Baianas, Bateria, Comissão de Frente, Ala de Passistas e quadros/grupos 
alegóricos que serão permitidos até 03 (três) por cada escola, especificado 
no mapa de desfile, de cada agremiação que utilizar. 
V – Desfilar com no mínimo, 03 (três) e no máximo 05 (cinco) Carros 
Alegóricos, excluindo alegoria presentes na Comissão de Frente; 
VI - Desfilar com no mínimo de 08 (oito) e até o máximo de 12 (doze) 
componentes na Comissão de Frente aparente, incluindo empurradores; 
VII – Não desfilar sem Mestre-Sala e Porta-Bandeira. 
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VIII – Desfilar com Alegorias, Fantasia de Destaques e Figuras de 
Composição inéditas, entendendo-se, como tal, as que nunca tenham sido 
utilizadas em outros desfiles, mesmos que em grupos diferentes, no 
mesmo ano ou em anos anteriores; 
IX – Não incluir integrantes com as fantasias de Bloco Tradicionais, Blocos 
Organizados, Blocos Alternativos e integrantes de Conjuntos Musicais, 
Bandas, Fanfarras e Similares ou mesmo Grupo Folclóricos utilizando-se 
dos instrumentos característicos do grupo com a indumentária original, em 
qualquer parte do corpo da Escola.  
X – Os carros alegóricos não poderão ser motorizados em hipótese 
alguma, sob pena de desclassificação da Escola (perda de todos os pontos 
ganhos). Pena aplicável pelo Coordenador de Desfile, sem direito a 
recurso.  

 
§ 1º – O não cumprimento das obrigatoriedades dos Incisos I, II, III, IV, VI, VIII e 
IX deste Artigo, implicará na penalização de 0,5 (cinco décimo) para cada Inciso 
infringido, a qual será proposta por 01 (um) Membro da Comissão de Verificação 
das Obrigatoriedades, de que trata o Art. 13 deste Regulamento, e aplicável a 
juízo do Coordenador de Desfile, que reunirá 01 (uma) hora antes da apuração 
dos votos dos jurados.  
 
§ 2º – O não cumprimento do Inciso V deste Artigo implicará na penalização de 
1.0 (um ponto). 
 
 
 
§ 3º – Especificamente para o Inciso VII deste Artigo, a Agremiação que incidir 
nesta falta será penalizada com a perda de 0,5 (cinco décimos), penalidade esta 
imposta pela Comissão de Verificação das Obrigatoriedades, de que trata o Art. 
14 deste Regulamento, e aplicável a juízo do Coordenador de Desfile, que se 
reunirá 01 (uma) hora antes da apuração dos votos dos jurados.  
 
§ 4º – Os componentes ou grupos que forem penalizados por infração ao 
parágrafo anterior, ficarão impedidos de participar das atividades oficiais de 
qualquer agremiação, pelo prazo de 01 (um) ano. No transcurso desse prazo, 
qualquer agremiação que contratar os seus serviços, já entrará no concurso, com 
uma penalidade de 1.0 (um ponto) por alínea infringida daquele mesmo Inciso, 
que será aplicada em cada ano que o fato se repetir.  
 
§ 5º – Fica proibido o Mestre-Sala e a Porta-Bandeira oficial, bem como, os 
Interpretes oficiais que tenham participado, no mesmo ano e nas mesmas funções 
em desfiles de outras Escolas de Samba, realizados em São Luís, desfilar por 
outra agremiação; 
 
Art. 27 – Recomenda-se, ainda, a cada Escola de Samba, que observe a 
necessidade de:  
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I – Até no mínimo 05 (cinco) dias antes do desfile oficial, encaminhar a 
Comissão de Carnaval 2020, via protocolo, na Secretaria Municipal de 
Cultura - SECULT, o Registro Cadastral dos Casais de Mestre-sala e 
Porta-bandeira que representarão a Agremiação, esclarecendo-se que 
após a entrega do Registro só poderá ocorrer trocas com o prévio 
entendimento entre as partes envolvidas e expresso referendo ao 
Coordenador de Desfile. A substituição do Casal Oficial de Mestre-sala e 
Porta-bandeira poderá ocorrer até 01 (uma) hora antes do desfile da escola 
em questão;  
II – Até 05 (cinco) dias antes do desfile oficial, encaminhar a Comissão de 
Carnaval 2020, via protocolo, na Secretaria Municipal de Cultura - 
SECULT, impresso em papel e em mídia digital, os seguintes documentos:  
 
a) Histórico e Justificativa do Enredo; 
b) Ficha Técnica da Agremiação; 
c) Descrição da disposição sequencial de Alas, Alegorias e outros 

integrantes de seu desfile e tudo mais que julgar necessário e 
imprescindível ao perfeito entendimento e atuação do Corpo de 
Julgadores. 

 
III - Roteiro de Desfile (descrição da disposição sequencial de Alas, 
Alegorias e outros elementos integrantes de seu desfile), impresso em 
papel e em CD;  
IV – Impedir, nos dias de desfile, a entrega de revistas, folhetos, brindes e 
quaisquer outros tipos de materiais ao corpo de jurados; 
 
 
 
 

V – Transitar por Vias Públicas e pelas Áreas de Concentração e Dispersão 
com Alegorias que não ultrapassem, em largura e/ou altura, os gabaritos 
fixados pelas autoridades públicas, em decorrência da existência de obras 
ou obstáculo urbanos, tais como ponte, viadutos, redes elétricas e 
telefônicas, túneis e outros; 
VI – Apresentar-se na Avenida dos Desfiles com alegorias que não 
ultrapassem 08 (oito) metros de largura, 09 (nove) metros de altura 
incluindo destaque e 15 (quinze) metros de comprimento, tal medida serve 
para garantir a equidade das escolas e por questões de segurança; 
VII – Dotar suas Alegorias de equipamentos que propiciem segurança 
adequada aos Componentes (destaques e/ou figuras de composição) que 
sobre elas desfilam acima de 02 (dois) metros do solo, tais como cinto de 
segurança, guarda-varanda, guarda-mancebo e outros; 
VIII – Dotar suas Alegorias de dispositivos (ganchos ou similares) que 
possibilitem a sua imediata retirada por carros-guincho ou qualquer outro 
tipo de viatura apropriada; 
IX – Desfilar com no mínimo de 328 (trezentos e vinte oito) componentes;  
X – Todos os componentes de Organização da Escola sejam diretores ou 
pessoal de apoio devem estar devidamente identificados;  



 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT 

 
 

Rua do Mocambo, nº 253 – Centro – CEP.: 65.015-310 – São Luís / MA 
Edital de Credenciamento nº 12/2019/SECULT-PMSL 

52 

 

 

XI – Cumprir o que determina o Artigo 208 do Código Penal Brasileiro (não 
“... vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”);  
XII – Cumprir o que determina o Provimento do Juizado de Menores, no 
que tange à presença de menores nos Desfiles, inclusive com relação aos 
que venham a se apresentar sobre Alegorias, ressaltando-se que é 
facultativa a apresentação de Alas de Crianças, porém em estrita 
obediência aos requisitos previamente estabelecidos no referido 
Provimento.  
XIII – Cumprir o que determina a Resolução emitida pela Diretoria de 
Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do 
Maranhão, que versa sobre os procedimentos a serem adotados para 
confecção e liberação de Alegorias e as normas estabelecidas pelos 
demais órgãos competentes.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Estabelece-se que a ocorrência de qualquer 
anormalidade, transtorno, prejuízo ou acidentes decorrentes da não observância 
dos incisos anteriores será de integral responsabilidade da respectiva Escola de 
Samba.  
 

CAPITULO IX 
DO JULGAMENTO DOS DESFILES 

 

SEÇÃO I 
DO CORPO DE JURADOS 

 

Art. 28 – A escolha dos jurados se iniciará através de convocação dos candidatos 
interessados através de Edital elaborado e devidamente publicado pela Secretaria 
Municipal de Cultura – SECULT, através dos meios de comunicação oficial e/ou 
imprensa local, os quais deverão atender os requisitos deste Edital, o qual seguirá 
as recomendações do parágrafo posterior, no que tange aos requisitos 
necessários para cada jurado em relação ao quesito que pretende julgar.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – É recomendável que o Corpo de Julgadores seja 
composto, preferencialmente pelos seguintes profissionais:  
 
Mestre Sala e Porta Bandeira – Bailarinos, Coreógrafos e Teatrólogos.  
 
Fantasia – Artistas Plásticos, Produtores Culturais, Teatrólogos e Estilistas.  
 
Enredo – Pesquisadores afins, Historiadores, licenciado em letras, Escritores, 
Poetas, Compositores, Carnavalescos e Cientistas Sociais.  
 
Baterias – Maestros, Músicos, Professores de Músicas e Mestres Renomados 
(em ritmo) de Conjuntos ou Grupos Folclóricos.  
 
Alegorias e Adereços – Arquitetos, Teatrólogos, Produtores Culturais, Artistas 
Plásticos e Estilistas. 
 
Evolução e Conjunto – Bailarinos, Coreógrafos e Teatrólogos.  
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Letras e Samba – Compositores, Poetas e Profissionais com Formação Superior 
em Letras ou Música. 
 
Melodia – Compositores, Cantores, Professores de Música e Canto. 
 
Comissão de Frente – Artistas Plásticos, Coreógrafos, Teatrólogos e Bailarinos. 
 
Art. 29 – O Corpo de Julgadores será composto por 27 (vinte e sete) membros, 
sendo 03 (três) para cada quesito.  
 

SEÇÃO II 
DOS QUESITOS EM JULGAMENTOS 

 

Art. 30 – Os quesitos em julgamentos são os seguintes:  
 

a) Enredo; 
b) Mestre Sala e Porta Bandeira; 
c) Alegorias e Adereços; 
d) Bateria; 
e) Fantasia; 
f) Evolução e Conjunto; 
g) Letra do Samba; 
h) Melodia; 
i) Comissão de Frente.      

 
§ 1º – Os critérios de julgamento relativos a cada quesito serão os seguintes:  
 

1) Enredo – Observar a capacidade da agremiação de demonstrar na avenida 
através de fantasias e alegorias, o tema a que se propõe, devendo ser avaliada a 
concepção do enredo no que diz respeito ao tema. 
 
2) Mestre Sala e Porta Bandeira – Observar a beleza, agilidade e a correção no 
dançar do samba, observando cada um isoladamente e em conjunto. Leveza e 
criatividade de ambos. 
 
3) Alegorias e Adereços - Observar a imaginação criativa e beleza visual de todo 
o conjunto alegórico: carros, alegorias de mão, cabeças, tripés e estandartes, 
além das correlações entre estes e o conteúdo do enredo, sua identificação em 
originalidade. 
 
4) Bateria – Observar a manutenção regular e a sustentação da cadência da 
bateria em consonância com o samba enredo e a perfeita conjunção dos sons 
emitidos pelos vários instrumentos. 
 
5) Fantasia – Observar a coerência entre o enredo e o desenho das fantasias, 
beleza da criação, a homogeneidade entre os diversos modelos, a graça e a 
beleza de seus destaques. 
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6) Evolução e Conjunto – Observar a correção no desfilar. A progressão 
contínua desde o início até o final do desfile. O Equilíbrio visual, sem grandes 
espaços vazios (buracos) ou aglomerações, de forma a sintetizar a vibração, a 
empolgação e a espontaneidade dos passistas e alas, como a unidade e a 
seqüência do desfile num todo. Formação de beleza entre as alas e alegorias, em 
conjunto, a sua distribuição como um todo ao longo de toda a Escola distribuída 
na Avenida. 
 

7) Letra do Samba – Observar a criatividade, sem levar em conta possíveis 
transgressões à gramática normativa. Considerar a riqueza poética, objetividade, 
clareza e precisão. 
 

8) Melodia – Observar a perfeita igualdade do canto com o samba e o ritmo da 
bateria. Perfeita inteligibilidade do fraseado musical dentro da melodia proposta. 
 

9) Comissão de Frente – É quem apresenta a Escola, podendo cantar e fazer 
coreografias. Pode ou não prosseguir no desfile até o final da passarela. Será 
observada pela sua postura-atitude (forma como seus integrantes cumprimentam 
e comunicam com o público), bem como, a adequação de sua fantasia com o 
enredo da Agremiação. 
 

§ 2º – Os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem: 
 

a) Enredo; 
b) Letra do Samba; 
c) Bateria; 
d) Evolução e Conjunto; 
e) Melodia; 
f) Fantasia; 
g) Alegorias e Adereços; 
h) Mestre-Sala e Porta-Bandeira; 
i) Comissão de Frente. 

 
SEÇÃO III 

DAS CABINES DE JULGAMENTO 
 
Art. 31 – As Cabines de Julgamento estarão dispostas ao longo da Pista de 
Desfile, distribuídas de acordo com a ordem estabelecida pela Entidade 
Promotora em área isolada dos Camarotes, com acesso isolado a banheiros.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO – É obrigatória a permanência dos julgadores em suas 
respectivas Cabines de Julgamento durante todo o Desfile de cada Escola de 
Samba e intervalos.  
 

SEÇÃO IV 
DAS OBRIGAÇÕES DO JURADO 

 
Art. 32 - O Corpo de Julgadores que irá julgar as Escolas de Samba no Desfile do 
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Carnaval de Passarela de 2020, a fim de que sejam escolhidas as Escolas 
CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃ e TERCEIRA, QUARTA e QUINTA COLOCADAS, 
devendo cumprir as determinações constantes no Manual do Julgador.  
 

SEÇÃO V 
DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS 

 
Art. 33 – Cada Julgador julgará um só item e concederá a cada Escola de Samba 
notas de 9 (nove) a 10 (dez) pontos, esclarecendo-se que:  
  
 I – Serão admitidas notas fracionadas em decimal, disposta da seguinte 
forma: (9.1); (9.2); (9.3); (9.4); (9.5); (9.6); (9.7); (9.8); (9.9) e (10); 
 

II – Os jurados atribuirão as notas em algarismos arábicos e por extenso, 
afim de evitar engano na grafia do numeral. Caso haja divergência entre a 
pontuação atribuída em arábico e por extenso, valerá o escrito por extenso; 

 
 III – Em caso de rasura na Cédula de Votação, o Julgador deverá 
esclarecer e confirmar no espaço denominado “Observações” a nota concedida, 
se persistirem dúvidas, a decisão final caberá à Comissão de Apuração; 
 
 IV – As notas inferiores a 10 (dez) serão justificadas por parte do julgador.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Para efeito de somatório das notas dadas pelos jurados 
nos quesitos, serão consideradas as 03 (três) notas atribuídas.    
 
Art. 34 - O resultado do Corpo de Julgadores é absoluto, não cabendo recursos 
de qualquer natureza sobre as notas por ele atribuídas.  
 
 
 
 

CAPITULO X 
DA APURAÇÃO 

 
Art. 35 - A apuração ocorrerá no dia 26/02 (Quarta-feira de Cinzas), às 15h no 
Centro de Criatividade Odylo Costa Filho ou em local previamente divulgado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O somatório de todas as notas válidas, por quesito 
julgado, dará o resultado final ao referido concurso. 
 
Art. 36 - A apuração será feita por uma Comissão de Apuração integrada pelos 
seguintes Membros:  
 
 I – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura; 

II – 01 (um) representante da Comissão de Carnaval 2020, acompanhado 
do assessor jurídico; 
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 III – 01 (um) representante de cada Escola de Samba. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A ausência do representante de qualquer Entidade acima 
não impede o estabelecimento da Comissão de Apuração.  
 
Art. 37 - À Comissão de Apuração compete:  
 

I – A abertura e conferência dos malotes (urnas) e envelopes contendo as 
Cédulas de Votação preenchidas pela Comissão de Desfile e pelas 
Comissões a ela subordinadas; 
II – A conferência dos malotes (urnas) e contagem dos envelopes contendo 
as Cédulas de Votação preenchidas pelos 27 (vinte e sete) Julgadores dos 
diversos Quesitos; 
III – A conferência de todos os Envelopes do Julgamento; 
IV – A leitura e divulgação das penalidades que tenham sido aplicadas, 
antes da abertura dos envelopes dos julgadores, de acordo com este 
Regulamento, observando-se a seguinte ordem:  

 
a) Comissão de Cronometragem; 
b) Comissão das Obrigatoriedades; 
c) Comissão de Dispersão.  

 

V – A leitura e divulgação das notas conferidas pelos Julgadores de cada 
Quesito, obedecendo, para tanto, a ordem inversa em que estão dispostos 
e relacionados os Quesitos no Art. 30, deste Regulamento;  
VI – Anular o Quesito na hipótese da falta de 02 (dois) ou mais dos seus 
Julgadores e/ou na hipótese de 02 (dois) ou mais Julgadores de um 
mesmo Quesito deixarem de atribuir notas a qualquer Agremiação; 
VII – Na hipótese de 01 (um) jurado deixar de atribuir nota a quaisquer 
quesitos em julgamento a uma determinada escola, todas as notas por ele 
atribuídas serão anuladas.   
 
 
VIII – Aplicar a menor nota, 09 (nove), conforme Art. 33 na hipótese da 
Agremiação deixar de apresentar qualquer dos Quesitos em julgamento;  
IX – Decidir as dúvidas quanto ao preenchimento dos Cadernos de 
Julgamento e dos Mapas Específicos da Comissão de desfile e das 
Comissões a ela subordinadas;  
X – Totalizar os Mapas de Apuração; 
XI – Aplicar os critérios de desempate e classificação estabelecidos neste 
Regulamento; 
XII – Divulgar o resultado dos Desfiles; 
XIII – Lavrar e assinar as Atas de Apuração.  
 

CAPITULO XI 
DAS IMPUGNAÇÕES 

 
Art. 38 - As impugnações promovidas em razão de eventuais infringências 
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a este Regulamento e a outras normas estabelecidas em atos editados 
pela COMISSÃO DE CARNAVAL 2020, deverão ser apresentadas, por 
escrito, pelo Presidente da Agremiação ou seu Representante, diretamente 
ao Coordenador de Desfile, mediante protocolo, na Passarela do Samba, 
nos dias 24 e 25/02/2020 (segunda e terça-feira de carnaval), das 14 horas 
às 18 horas e dia 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas), das 8 horas às 10 
horas, para serem analisadas e decididas antes da abertura dos envelopes 
contendo os Mapas de Julgamento.  

 
CAPITULO XII 

DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 39 – Das escolas participantes do Desfile e Concurso do Carnaval de 
Passarela 2020, só serão PREMIADOS os classificados do 1º (primeiro) ao 
5º (quinto) lugar com troféus e em dinheiro com os seguintes valores: 
 
1º LUGAR – R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 

2º LUGAR – R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 

3º LUGAR – R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 

4º LUGAR – R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 

5º LUGAR – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

 

CAPITULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 40 - Os casos omissos neste Regulamento serão apreciados em 
Reunião da COMISSÃO DE CARNAVAL 2020, exceto os ocorridos no 
transcurso da Apuração dos Resultados do Desfile, quando a competência 
de deliberação será da Comissão de Apuração. 
 
 
Art. 41 – As Escolas de Samba participantes do desfile de passarela no 
ano de 2020 reconhecem e acatam o presente regulamento como única 
instância para debates e decisões relativas ao referido desfile. 

 
 

São Luís - MA, 25 de outubro de 2019. 

     
_________________________           ___________________________ 
  Carlos Marlon de Sousa Botão                 Jorge Luiz Prazeres Muniz 
 Secretário Municipal de Cultura –           Presidente do Conselho  

       SECULT               Municipal de Cultura – COMCULT 
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