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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº 030/2016 - MANAUSCULT 
 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, no uso das suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas através da Lei Delegada n. 25 de 31 de 
julho de 2013 e Art. 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE 
MANAUS, e: 

 
CONSIDERANDO a necessidade do bom desenvolvimento 

das políticas públicas para a cultura no município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO o grande número de grupos folclóricos 

existentes no município de Manaus interessados em participar da 
programação do Festival Folclórico do Amazonas; 

 
CONSIDERANDO as comemorações do 60° Festival 

Folclórico do Amazonas; 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Criar, a partir das regras dispostas nesta Portaria, a 
Categoria Bronze do supracitado Festival Folclórico do Amazonas, 
enquanto categoria de acesso de novos grupos folclóricos à Categoria 
Prata passando a atender ao regime de acesso e descenso conforme o 
regulamento do Festival Folclórico do Amazonas. 
 

Art. 2º Estabelecer critérios à participação de grupos 
folclóricos no 60° Festival Folclórico do Amazonas na Categoria Bronze. 
 

Art. 3º Os grupos folclóricos que atenderem a todas as 
etapas e a todas as exigências dispostas nesta Portaria, estarão 
automaticamente selecionados para a programação do 60° Festival 
Folclórico do Amazonas. 

 
Art. 4º Os interessados em participar deverão protocolizar 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação desta Portaria no 
Diário Oficial do Município - DOM, no protocolo do prédio sede da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, 
localizado na Avenida André Araújo, nº. 2767 - Aleixo, das 08h00 às 
16h00, de segunda a sexta feira, proposta de apresentação e demais 
comprovações prevista nesta Portaria. 
 

Art. 5º As propostas devem conter em seu corpo, 
obrigatoriamente: 

a. Anexo I – Proposta, devidamente preenchida e 
assinada, conforme anexo disponibilizado no sítio da MANAUSCULT na 
internet – http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 

b. Anexo II – Carta de Anuência, devidamente preenchida 
e contendo a assinatura de metade e mais um dos participantes do 
grupo folclórico, dando ciência de sua participação no presente edital e 
identificando o proponente pessoa física como representante do grupo 
para atender às finalidades desta Portaria, conforme anexo 
disponibilizado no sítio da MANAUSCULT na internet – 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 

c. Anexo III – Listagem de componentes do grupo, 
devidamente preenchida conforme anexo contando ainda com a respectiva 
cópia do RG e CPF de todos os brincantes listados, disponibilizado no sítio 
da MANAUSCULT na internet – http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 

d. Os grupos folclóricos deverão apresentar comprovante de 
que existem há, pelo menos, 03 (três) anos consecutivos por meio de fotos 
e/ou matérias de jornais, vídeos, folders, declarações de entidades 
representativas de categoria, declarações de participação emitidas por 
realizadores de festivais folclóricos, declarações de participação em 
competições nacionais e internacionais e/ou declaração de pelo menos 03 
(três) outros grupos folclóricos afirmando crer na existência do presente 
grupo neste período e outros comprovantes que se façam necessários. 

e. Comprovação de que o Grupo Folclórico foi vencedor de 
Festivais Folclóricos através de declarações dos organizadores 
atestando o fato, contendo ano e categoria, ou diploma de campeão e/ou 
vice-campeão. 

Art. 6º Serão selecionadas as inscrições que atenderem 
ao previsto acima, com apresentação das documentações solicitadas e 
devidamente preenchidas e assinadas, e que comprovem o número 
mínimo de brincantes, de acordo com a tabela abaixo: 
 

Categoria 
Número mínimo de 

brincantes 

Quantidade máxima de 
contemplados 

Boi Bumbá Regional 80 Até 2 

Boi Bumbá Tradicional 60 Até 2 

Cacetinho 

24 pares (48 
brincantes) 

Até 2 

Ciranda Até 2 

Dança Alternativa Até 2 

Dança Internacional Até 2 

Dança Nacional Até 2 

Dança Nordestina Até 2 

Dança Regional Até 2 

Quadrilha Cômica Até 2 

Quadrilha Duelo Até 2 

Quadrilha Tradicional Até 2 

Garrote Regional 60 Até 2 

Garrote Tradicional 60 Até 2 

Tribo 60 Até 2 

 
Art. 7º Uma comissão julgadora avaliará as propostas e 

documentos apresentados, selecionando até 32 (trinta e dois) grupos 
folclóricos para se apresentarem na programação do 60° Festival 
Folclórico do Amazonas – Categoria Bronze. A decisão da comissão 
julgadora é soberana, não cabendo contestação. 
 

Art. 8º A comissão julgadora será formada por 3 (três) 
jurados, sendo 02 (dois) servidores da MANAUSCULT e  01 (um) jurado 
de notório saber na área cultural ou especificamente do folclore, todos 
indicados pelo Diretor-Presidente. A Comissão Julgadora terá como 
critério de seleção: 

a. Excelência Artística da Proposta: análise da descrição 
e/ou desenhos dos figurinos, cenário ou portal, efeitos, tema e conceito 
coreográfico (0 a 30 pontos); 

b. Tradição: tempo de experiência e atividades do grupo (0 
a 20 pontos); 

c. Contrapartida Social: será avaliada a proposta de 
contrapartida, levando-se em consideração sua relevância sociocultural, 
impacto junto à comunidade e que apresente campanhas sociais e de 
conscientização humana (0 a 20 pontos); 

d. Campeonatos comprovados em Festivais Folclóricos (1 
ponto por campeonato até o máximo de 30 pontos). 
 

Art. 9º Como critério de desempate, será considerada a 
maior nota na sequência dos seguintes itens, até o desempate: 

a. Excelência artística da proposta; 
b. Tradição; 
c. Contrapartida Social; 
d. Campeonatos comprovados em festivais folclóricos 

 
Art. 10 Permanecendo o empate, caberá a Comissão 

Julgadora a decisão. 
 

Art. 11 Inexiste qualquer obrigação financeira por parte da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT ou 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, direta e/ou 
indireta, no que se refere à participação de grupos folclóricos participantes 
da Categoria Bronze durante o 60° Festival Folclórico do Amazonas, 
sendo, portanto, todos os custos relativos à confecção de cenários, 
figurinos, transportes e outros de total responsabilidade dos mesmos. 
 

Art. 12 Com o objetivo de legitimar o Festival Folclórico do 
Amazonas como importante evento da capital amazonense sendo 
imprescindível, portanto, que sua organização se dê de forma eficiente, 
os grupos que forem contemplados nesta Portaria se configurarão 
fixamente como pertencentes a categoria “Bronze”. A partir de então, 
somente estes poderão concorrer aos próximos editais ou 
credenciamento da MANAUSCULT com vistas ao Festival Folclórico do 
Amazonas sendo obedecido, também, o acesso e descenso conforme 
regulamente vigente no supracitado FFAM. 
 

Art. 13 Os grupos vencedores do credenciamento desta 
Portaria farão parte da Categoria Bronze até que seja feito um novo 
credenciamento em um prazo não menor que 5 (cinco) anos a contar da 
data de publicação desta supracitada Portaria n° 030/2016. 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/
http://manauscult.manaus.am.gov.br/
http://manauscult.manaus.am.gov.br/
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Art. 14 O resultado final será divulgado no DOM e  
no sítio da MANAUSCULT na internet através do endereço 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 
 

Art. 15 É proibido, sob pena de desclassificação, promover 
a violação de qualquer tipo de direito de qualquer segmento populacional 
e geracional. 
 

Art. 16 Casos omissos a esta Portaria serão resolvidos 
pelo corpo técnico da MANAUSCULT. 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Manaus, 29 de abril de 2016. 
 

 
 

 
ANEXO I – PROPOSTA 

1. NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO 

  

2. TIPO DO GRUPO 

BOI BUMBÁ REGIONAL (  ) QUADRILHA CÔMICA (   ) DANÇA ALTERNATIVA (  ) 

BOI BUMBÁ TRADICIONAL (  ) QUADRILHA DUELO (   ) 
DANÇA INTERNACIONAL (  

) 

CACETINHO (  ) TRIBO (   ) DANÇA NACIONAL (  ) 

CIRANDA (  ) GARROTE TRADICIONAL (  ) 
DANÇA NORDESTINA 

(  ) 

QUADRILHA TRADICIONAL (   ) GARROTE REGIONAL (  ) DANÇA REGIONAL (  ) 

   
 

3. NÚMERO TOTAL DE BRINCANTES 

  

4. DADOS DO GRUPO FOLCLÓRICO 

  

4.
 D

A
D

O
S

 D
O

 R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
  D

O
 G

R
U

P
O

 F
O

L
C

L
Ó

R
IC

O
 

Nome do Representante Data de nascimento 

  
 

Nome artístico CPF 

  
 

Carteira de identidade Data de emissão Órgão expedidor 

  
  

Telefone Tel. celular Fax 

  
  

Endereço eletrônico (e-mail) Profissão 

  
 

Logradouro (Rua, av, etc.) N° Complemento 

  
  

Município UF CEP 

  
  

5. HISTÓRICO DO GRUPO (história, fundação, participações em festivais e outros) 

  

6. TÍTULOS (descreva os títulos conquistados, SE HOUVEREM. OBS: apresentar comprovação 
de campeão ou vice campeão) 

  

7. TEMA DA APRESENTAÇÃO 

  

08. DESCRIÇÃO DO TEMA (apresente o conceito temático) 

  

09. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO (descreva as etapas e o detalhamento das mesmas) 

  

10. DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS, FIGURINOS E EFEITOS (anexar croquis dos figurinos, cenários 
e/ou portal, SE HOUVER) 

  

11. COREOGRAFIA (descreva o conceito coreográfico) 

  

12. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA (apresente a proposta de contrapartida do Grupo 
Folclórico) 

Manaus, _____/_______/2016 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura 

ANEXO II – Carta de Anuência 
 
Nós, que representamos metade e mais um dos membros do Grupo Folclórico 
______________, declaramos para os devidos fins a anuência à proposta ora 
apresentada para inscrição na Portaria de n° 30/2016 que tem por finalidade a 
seleção de até 32 (trinta e dois) grupos folclóricos que desejam participar da 
programação do 60° Festival Folclórico do Amazonas na Categoria Bronze, onde 
anuímos também que inexiste qualquer obrigação financeira por parte da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT ou qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, direta e/ou indireta, no que se refere à 
nossa participação supracitada Categoria Bronze, sendo, portanto, todos os custos 
relativos à confecção de cenários, figurinos, transportes e outros de nossa total 
responsabilidade, conforme o disposto na citada Portaria n° 30/2016.  Para tanto, 
indicamos a Pessoa Física (a) ___________________________________________, 
CPF ___________________________, endereço 
____________________________________________, portador de carteira de 
identidade RG nº _____________________________, expedida pelo órgão 
_____________, em ____/____/_______, como nosso(a) representante e 
responsável para fins desta. O grupo está ciente e de comum acordo de que a 
Pessoa Física acima indicada será a responsável pela nossa inscrição na presente 
Portaria. 
 

Manaus (Am), _____ de ___________ de 2016. 
 
OBS: METADE E MAIS UM DOS COMPONENTES DO GRUPO DEVEM 
PREENCHER. O QUANTITATIVO MÍNIMO FOI DISCRIMINADO NO ITEM 3 DO 
ANEXO I. 
 

1 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

2 

 
NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

3 

 
NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

4 

 
NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

 
(...) 

 
ANEXO III – LISTAGEM DE COMPONENTES DO GRUPO 

FOLCLÓRICO 
(OBS: preencher conforme o quantitativo estipulado nesta Portaria para cada 

modalidade) 
 

1 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

2 

 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

3 

 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

4 

 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

5 

 

NOME 

RG 

CPF 

ASSINATURA 

(...) 
 

Manaus, ___ de maio de 2016 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO GRUPO 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/

