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Portaria n°106/2014 – 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 os princípios que regem as condutas quanto ao bom 

desenvolvimento das políticas públicas para a cultura no município de 

Manaus; 

CONSIDERANDO os festejos tradicionais em comemoração ao aniversário 

da cidade de Manaus no ano de 2014; 

RESOLVE: 

Art 1º. Estabelecer critérios quanto à participação de autores interessados 

na composição do jingle do evento “Boi Manaus”, tradicional festejo em 

comemoração ao aniversário da cidade de Manaus.  

Art 2º. Os interessados em participar desta seleção deverão protocolizar no 

prazo de até 10 (dez) dias, a contar da publicação desta Portaria no Diário 

Oficial do Município, no setor de 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, ficha de inscrição (anexa) e demais comprovações prevista nesta 

Portaria. 

Art 3º. Os jingles inscritos deverão ter 30” (trinta segundos) de execução. 

Art 4º. Cada autor poderá inscrever até 03(três) jingles. 

Art 5º. As propostas devem ser entregues em envelope único, lacrado, 

endereçada aos cuidados da Diretoria de Cultura e deverá conter 

obrigatoriamente: 

I. Ficha de inscrição, conforme modelo anexo, preenchida de forma 

devida e assinada pelo autor(es); 

II. Breve curriculum do autor(es) de forma com que a Comissão 

Julgadora possa ser munida de informações acerca do autor(es) inscritos; 

III. Gravação do jingle em CD ou Pen Drive, no formato voz e violão 

ou mesmo com outro arranjo, lembrando que a mesma deve ser produzida para 

um tempo de 30’’ (trinta segundos) de execução conforme o descrito no art. 3° 

desta Portaria. 

IV. 05 (cinco) cópias impressas da letra do jingle escrita em formato 

Times New Roman ou Arial, fonte 12; 

V. Cópia simples do RG e CPF do autor(es). 

Art 6º. É vedada a inscrição de servidores da MANAUSCULT e de 

membros da Comissão Julgadora no presente certame. 

Art 7º. Uma Comissão Julgadora avaliará o material contido no envelope  

sendo sua decisão considerada soberana, não cabendo contestação.  

Art 8º. A Comissão Julgadora aludida no artigo acima será formada por 05 

(cinco) membros, especialistas na área musical, determinados pelo Diretor 

Presidente desta MANAUSCULT, e terá como critério de escolha: a) letra da 

música; b) melodia; c) análise do curriculum do autor(es).  

Art 9º. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município de 

Manaus (DOM) e no sítio da MANAUSCULT na internet – 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 
Art 10º. O autor(es) fica ciente de todos os termos e obrigações aludidos 

nesta Portaria, não podendo alegar desconhecimento dos mesmos. 

Art 11º. Inexiste qualquer obrigação financeira da Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT ou qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública Municipal, direta e indireta, no que se refere ao 

objetivo desta Portaria, ou seja, o autor(es) fica ciente de que caso seja o 

vencedor no certame não receberá nenhum recurso financeiro ou pró-labore a 

título de premiação por parte deste órgãos. 

Art 12º. Os participantes serão exclusivamente responsáveis por qualquer 

eventual questionamento decorrente de direitos autorais relativos ao uso de 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/
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expressões, textos, fragmentos de texto, entre outras reproduções e/ou 

utilizações indevidas das obras, mesmo que parcialmente, respondendo cível e 

criminalmente pelos ilícitos que vierem a cometer no âmbito da propriedade 

intelectual. 

Art 13º. A contrapartida oferecida pela MANAUSCULT ao vencedor da 

seleção será através da promoção do crédito autoral gerando a valorização e 

divulgação da obra artística do autor.  

Art 14º. O ato de inscrição neste concurso implica no total conhecimento e 

aceitação de todos os itens deste regulamento, bem como na cessão de uso e 

dos direitos autorais do jingle vencedor à MANAUSCULT, sem qualquer tipo 

de ônus, tendo em vista o objetivo do concurso, bem como a sua utilização 

para divulgação e para fins institucionais por tempo indeterminado. 

Art 15º. Art.14°. Casos omissos a esta publicação serão dirimidos pelo 

Diretor Presidente da MANAUSCULT. 

 

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

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

 

 

Manaus, 24 de setembro de 2014. 

 

 

 

Bernardo Soares Monteiro de Paula 

Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 

Manauscult. 


