
               

 
 

PORTARIA Nº054/2015 - 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; 

CONSIDERANDO as inúmeras demandas 
recebidas pela Fundação para apresentação no 59º 
Festival Folclórico do Amazonas; 

CONSIDERANDO os grupos folclóricos que 
foram habilitados através do Edital n. 05/2015 – 
MANAUSCULT, mas que não foram selecionadas 
dentro do número de vagas para  receber recursos do 
Município de Manaus, através da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, visando sua 
apresentação no 59° Festival Folclórico do Amazonas em 
2015. 

R E S O L V E: 
 

Art 1º. Estabelecer critérios à participação de grupos 
folclóricos na Mostra Folclórica de 2015 no 59º Festival 
Folclórico do Amazonas; 
Art 2º. Os grupos habilitados no Edital n. 05/2015 – 
MANAUSCULT e não contemplados pelas vagas 
previstas estarão automaticamente selecionados para a 
Mostra, não sendo necessária a apresentação de proposta 
descrita nesta portaria. 
Art 3º. Os interessados em participar deverão 
protocolizar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação desta Portaria no Diário Oficial do Município, 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 4º. As propostas devem conter em seu corpo, 
obrigatoriamente:                                             
I. Anexo I – Proposta, devidamente preenchida e 
assinada, conforme anexo disponibilizado no sítio da 
MANAUSCULT na internet – 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 
II. 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/; 
III. Anexo III – Listagem de componentes do grupo, 
devidamente preenchida com nome e assinatura, conforme 
anexo disponibilizado no sítio da MANAUSCULT na internet 
– http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 
IV. Para os que participaram do 58º Festival 
Folclórico do Amazonas, apresentar certificado de 
participação no mesmo emitido pela SEC e MANAUSCULT; 
V. Para os demais Grupos Folclóricos que não 
participaram do 58° Festival Folclórico do Amazonas no ano 
de 2014, apresentar comprovante de que existem há, pelo 
menos, 03 (três) anos consecutivos mediante 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. 
VI. 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 5º. Serão selecionadas as inscrições que atenderem 
o 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: 

 



Modalidade Categoria 
Número mínimo de 

brincantes 

A 
Boi Bumbá Regional 80 

Boi Bumbá Tradicional 60  

B 

Cacetinho 

24 pares (48 
brincantes) 

Ciranda 

Dança Alternativa 

Dança Internacional 

Dança Nacional 

Dança Nordestina 

Dança Regional 

Quadrilha Cômica 

Quadrilha Duelo 

Quadrilha Tradicional 

C 

Garrote Regional 60 

Garrote Tradicional 60 

Tribo 60 

 
 
Art 6º. Uma comissão avaliará as fichas e documentos 
apresentados, selecionando 07 (sete) grupos folclóricos 
para se apresentarem Mostra Folclórica de 2015 no 59º 
Festival Folclórico do Amazonas. A decisão da comissão 
julgadora é soberana, não cabendo contestação.  
Art 7º. A comissão julgadora será formada por 3 (três) 
jurados, servidores da MANAUSCULT, determinados pelo 
Diretor Presidente, e terá como critério de seleção: 
i. Excelência Artística da Proposta: análise da 
descrição e/ou desenhos dos figurinos, cenários (alegoria 
ou portal), efeitos, tema e conceito coreográfico (0 a 30 
pontos); 
ii. Tradição: danças que mantêm suas essências 
originárias, assim como tempo de experiência e atividades 
do grupo (0 a 20 pontos); 
iii. Contrapartida: 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); 
iv. Campeonatos comprovados no Festival Folclórico 
do Amazonas (0 – 30 pontos). 
Art 8º. Se apresentarão na Mostra Folclórica de 2015 no 
59º Festival Folclórico do Amazonas apenas:  
I. Os 09 (nove) grupos habilitados no Edital n. 
05/2015 – MANAUSCULT e não contemplados pelas vagas 
previstas; 
II.  Os 07 (sete) grupos selecionados que obtiverem 
as maiores pontuações na avaliação da Comissão de 
Seleção.  
Art 9º. Os grupos concorrerão entre si para as vagas 
disponíveis na Mostra, independentemente de categorias 
ou modalidades; 
Art 10º. 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 à participação na Mostra Folclórica no 59° 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS; 
Art 11º. O resultado final da Mostra será divulgado no 
Diário Oficial do Município e no sítio da MANAUSCULT na 
internet – http://manauscult.manaus.am.gov.br/; 
Art 12º. Esta Mostra não está sujeita às regras e ao 
regulamento que norteiam o 58°Festival Folclórico do 
Amazonas. A apresentação dos grupos folclóricos na 
Mostra Folclórica será a título de “participação” no evento, 
logo, a Mostra não tem caráter competitivo nem entre os 
grupos participantes e nem com os demais representantes 
das categorias Ouro e Prata. 
Art 13º. Esta Mostra é excepcional por conta das 
justificativas expostas no caput desta Portaria. A 
MANAUSCULT não fica obrigada a realizá-la nos anos 
seguintes. 
Art 14º. É proibido, sob pena de desclassificação 
promover a violação de qualquer tipo de direito de qualquer 
segmento populacional e geracional. 
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

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

Manaus, 17 de junho de 2015. 
 
 
 



Bernardo Soares Monteiro de Paula 
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, 

Turismo e Eventos - MANAUSCULT. 
 

(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreções 
no DOM, edição n° 3671, de 19 de junho de 2015. 

 
 
 
 


