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Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 152/2020, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.
Institui os cadastros de artistas, agentes, produtores/as
culturais e demais trabalhadores/as da cultura;
grupos/coletivos artísticos, espaços, micro e pequenas
empresas culturais, associações, cooperativas e demais
organizações culturais comunitárias do município de
Ibotirama - BA, atendendo as orientações da Lei n.
14.017, de 29 de Junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) e do
Decreto n. 10.464, de 17 de Agosto de 2020, que tratam
de ações emergenciais destinadas à cultura, a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública,
reconhecido pelo Decreto nº 6, de 20/03/20.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, decreta:
Art. 1º - Ficam instituídos os Cadastros de artistas, agentes, produtores/as culturais e demais
trabalhadores/as da cultura; grupos/coletivos artísticos, espaços, micro e pequenas empresas
culturais, associações, cooperativas e demais organizações culturais comunitárias de Ibotirama
- BA, a ser gerido pela Secretaria de Cultura do município, a fim de sistematizar informações
para a construção e execução de políticas públicas para o setor, considerando a
aplicabilidade da Lei de Emergência Cultural nº 14.017/2020.
Art. 2º - Os Cadastros visam identificar o perfil sócio cultural e econômico desses trabalhadores e trabalhadoras
da cultura; espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias, considerando sua aplicação para execução dos recursos da Lei Aldir Blanc,
que além de outras questões, prevê auxílios grupos/espaços culturais e realização de prêmios e editais públicos de
fomento a arte e à cultura.
Art. 3º - Podem se inscrever nos Cadastros de Artistas/Agentes Culturais e de Grupos/Espaços Culturais, pessoas
físicas ou jurídicas que exerçam atividades relativas à produção, difusão ou fornecimento de bens ou serviços
artístico-culturais.
Parágrafo único. O Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc de Ibotirama, constituída através do Decreto n. 148, de 01
de setembro de 2020, paritário, com participação de membros da Sociedade Civil e do Poder Publico, o qual terá a
função de analisar, validar cadastros e contribuir no planejamento e execução culturais previstas no Art. 2º da Lei
n. 14.017/20.
Art. 4º - Os Cadastros Culturais de Ibotirama (PF e PJ) serão realizados através de formulários digitais,
disponíveis nas Páginas Oficiais da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e através das Redes Sociais, a
serem amplamente divulgados a população, bem como por meio de busca ativa visando alcançar também artistas e
agentes culturais que não tenham acesso à internet.
Art. 5º - Apenas os Cadastros Culturais, por si só, NÃO garantem benefícios previstos na Lei Nº 14.017/2020.
Art. 6º - Para fins de transparência e formalização, quaisquer informações e encaminhamentos acerca da Lei de
Emergência Cultural no município serão divulgados no Diário Oficial.
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MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO
Art. 7º - A Plataforma para Cadastramento ficará disponível enquanto durar o Decreto nº 6, de 20/03/20, todavia,
para elaborar o Plano de Gastos, a Secretaria de Cultura do Município e o Comitê Gestor Local, procurarão
cumprir os prazos estabelecidos na Regulamentação Federal, conforme Decreto n. 10.464/20.
Art. 8º - Conforme estabelece o Decreto 10.464/20, a renda emergencial aos trabalhadores/as da cultura (inciso I,
Art. 2 da Lei n. 14.017/20) esta sob a responsabilidade do Governo do Estado, portanto, é fundamental que os/as
interessados/as neste auxílio e que atendam aos critérios da Lei, também se cadastrem nas Plataformas Oficiais da
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Art. 9º - Caso a entidade, coletivo, grupo, espaço, micro ou pequena empresa cultural atenda
todos os critérios da Lei e esteja apta a receber o subsídio (inciso II, Art. 2 da Lei n.
14.017/20), ficará responsável em fazer uma Solicitação Formal e apresentar uma Proposta de
Trabalho para a gestão cultural do município, a ser cumprida como Contrapartida, dentro dos
prazos e indicações da lei.
Art. 10º - No caso de identificação, a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na documentação apresentada
por pessoa física ou jurídica, o Comitê Gestor Local e a Secretaria de Cultura do Município poderão solicitar mais
informações e comprovações.
Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama – BA, 04 de setembro de 2020.
CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I
CADASTRO DE ARTISTAS E AGENTES CULTURAIS
IBOTIRAMA - BA
Dados gerais
1. Nome completo
2. Nome artístico ou apelido
3. Endereço residencial (rua, número, complemento, cidade, UF e CEP)
4. Área geográfica
5. CPF
6. RG
7. Sexo
8. Data de nascimento
9. Celular
10. E-mail
11. Acesso a internet
12. Etnia conforme autoreconhecimento
13. Grau de instrução
14. Possui alguma deficiência
Dados profissionais – atividade artístico-cultural
15. Área de Atuação
16. Há quanto tempo você atua como artista ou agente cultural?
17. Descreva as atividades artístico-culturais desenvolvidas por você (em no máximo 6
linhas):
18. Você possui alguma formação na área artístico-cultural?
19. Com que frequência você realiza as suas atividades artísticas e culturais?
20. Quantas pessoas você alcança aproximadamente com o seu trabalho direta ou
indiretamente?
21. Quais os locais ou espaços que você se apresenta ou desenvolve sua atividade
artístico-cultural?
22. Redes sociais de divulgação
Aspectos socioeconômicos
23. A atividade artístico-cultural é sua principal fonte de renda?
24. Qual a sua estimativa de renda mensal apenas com a atividade artístico-cultural?
25. Qual a sua renda familiar mensal estimada
26. Você é membro de alguma instituição/grupo ou coletivo cultural? (Se sim, qual o
nome?)?
27. Atualmente você tem acesso a algum benefício social ou políticas públicas?
28. Você é/foi beneficiário do auxílio emergencial previsto pela Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020?
29. Quantas pessoas moram com você?
30. Você já se inscreveu em algum outro Cadastro Cultural (se sim, qual)?
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GABINETE DO PREFEITO

Declarações obrigatórias
x
x

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras, sob pena de incorrer nas comunicações
previstas na lei.
Declaro ter ciência que o preenchimento deste formulário NÃO me garante os benefícios previstos na
Lei Nº 14.017/2020
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
CADASTRO DE GRUPOS/ESPAÇOS CULTURAIS
IBOTIRAMA-BA
Dados gerais
1. Nome do Espaço, Empresa, Organização, Instituição, Cooperativa ou Grupo Cultural
2. Número de CNPJ (se houver)
3. Data de registro ou início das atividades
4. Quem faz a gestão do espaço
5. Endereço completo
6. Área Geográfica
7. Nome completo do responsável pela instituição/entidade/coletivo/grupo
8. CPF do responsável pela instituição/entidade/coletivo/grupo
9. E-mail e telefone de responsável pela instituição/entidade/coletivo/grupo
10. Endereço completo do responsável pela instituição/entidade/coletivo/grupo
Dados da atividade cultural
11. Tipo do espaço cultural
12. Área de atuação da instituição/entidade/coletivo/grupo
13. Tempo de atuação na área
14. Com que frequência a instituição/entidade/coletivo/grupo realiza as atividades
culturais?
15. Quais os públicos que participam das ações da instituição/entidade/coletivo/grupo
cultural?
16. Quantas pessoas fazem parte da instituição/entidade/coletivo/grupo cultural? (indique
o número de pessoas em cada categoria)
17. Quantas
pessoas
a
instituição/entidade/coletivo/grupo
cultural
alcança
aproximadamente com o seu trabalho direta ou indiretamente?
18. Informe as redes sociais de divulgação da instituição/entidade/coletivo/grupo cultural
19. Descrava as principais atividades artístico-culturais desenvolvidas pela
instituição/entidade/coletivo/grupo cultural:
20. Formas de viabilização financeira da instituição/entidade/coletivo/grupo cultural nos
últimos 24 meses:
21. É possível perceber alguma mudança na comunidade do entorno do espaço cultural a
partir da sua implantação?
Declarações obrigatórias
x
x

x

Declaro que a instituição/entidade/coletivo/grupo ou espaço REALIZAVA alguma atividade cultural
que foi interrompida devido à pandemia do Covid-19
Declaro que tenho ciência que é VEDADO a concessão do benefício as entidades/coletivos/grupos ou
espaços culturais vinculados ou criados pela administração pública de qualquer esfera, fundações,
institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas e espaços geridos pelos serviços
do Sistema S.
Declaro que, caso a instituição/entidade/coletivo/grupo ou espaço atenda os critérios e receba auxílio
da Lei Aldir Blanc, ficará responsável de fazer SOLICITAÇÃO FORMAL, APRESENTANDO UMA
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x

x

PROPOSTA DE TRABALHO para a gestão cultural do município, a ser cumprida como contrapartida,
dentro dos prazos e indicações da lei.
Declaro que todas as informações acima são VERDADEIRAS, ficando a disposição para quaisquer tipos
de mecanismos de validação das mesmas.
Declaro ter ciência que apenas o preenchimento deste formulário NÃO garante os benefícios previstos
na Lei Nº 14.017/2020.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REGULAMENTO - XLIV FEMPI
FESTIVAL DE MÚSICA DE IBOTIRAMA - ETAPA NACIONAL

TÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - O Festival de música tem como objetivo criar novos talentos, valorizar a
música popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical.

TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 2º - Das músicas inscritas, 16 (dezesseis) composições serão selecionadas
para a Fase Eliminatória, a ser realizada no formato virtual, nas páginas oficiais da
prefeitura e secretaria de cultura do município, dia 09/10/2020 (sexta-feira). A fase
eliminatória classificará 08 (oito) músicas para Grande Final dia 10/10/2020
(sábado), acrescidas de 08 (oito) músicas classificadas pelo Festival Etapa Local.
Parágrafo único: A lista dos 16 (dezesseis) selecionados, na triagem, para se
apresentarem na Fase Eliminatória, será divulgada na página da prefeitura de
Ibotirama, sendo que os 8 (oito) classificados para a grande final serão sorteados
em números impares, uma vez que os números pares estão reservados para os
participantes da etapa local de acordo com a nota do júri local.

TÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º - As inscrições estão abertas no período de 03 a 18 de setembro de 2020,
podendo ser realizadas da seguinte forma:
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I - Inscrição será virtual. A ficha de inscrição, a letra e o vídeo da música (com
extensão MP4, WMV OU MPEG; Resolução mínima HD 720p: 1280 x 720;
Resolução máxima FHD 1080p: 1920 x 1080; Áudio comprimido em 02 canais
(estéreo), com taxa de bits de 192kbps, taxa de amostragem mínima de 44,1kHz,
vídeo sem corte, um plano só, câmera parada, gravado na horizontal, em um tempo
máximo de 5 minutos, com canção executada por, no máximo, quatro (04) músicos.)
devem ser enviados para o email culturaibotirama@hotmail.com, até às 23h59min
do dia 18 setembro de 2020, impreterivelmente.

a) O candidato ao preencher a ficha de inscrição nos padrões
estabelecidos no formulário deve assinar e anexar junto a ficha,
a música que será cantada;

b) A ficha de inscrição deve ser preenchida com os dados do
autor e intérprete, devendo o candidato prestar todas as
informações

solicitadas,

considerando

as

orientações

estabelecidas no Parágrafo II do Art. 4º;

c) A letra da música deve ser anexada em formato PDF, e não
deve conter nem no cabeçalho nem no rodapé, os dados do
autor/ interprete, considerando a necessidade de manter a
imparcialidade da comissão julgadora;

d) A ficha de inscrição, comprovante de pagamento da inscrição, a
letra da música, deverão ser anexadas em formato PDF, o
arquivo de vídeo com a música gravada e encaminhadas para
email culturaibotirama@hotmail.com, até às 23h59min do dia
18 de setembro de 2020, impreterivelmente.
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Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever apenas (01) música, sendo-lhe
facultado o direito de escolher o intérprete que, igualmente, só poderá defender (01)
música.

Art. 5º. Poderão concorrer quaisquer pretendentes de Ibotirama, bem como de
outras cidades, desde que estejam regularmente inscritos.

Art. 6º - As composições deverão ser inéditas e originais. Entende-se por inédita a
obra musical que nunca tenha sido gravada comercialmente e, como original, a que
não advir de plágio total ou parcialmente, adaptação ou citação poética de outros
autores.
§ 1.º Não perderá o caráter de inédita a música que tenha concorrido em outros
festivais e também gravadas independentes até 2.000 cópias.

Art. 7º - O material entregue no ato da inscrição não será devolvido, assim como a
ficha de inscrição.

Art. 8º - As inscrições não pagas serão automaticamente eliminadas.

Art. 9º. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais), por
inscrição, na conta bancária abaixo identificada:
BANCO DO BRASIL
P. M. Ibotirama - Festas Culturais.
Agência: 0817- 6 | C/C: 7881 – 6
CNPJ: 13.798.152/0001 – 23
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TITULO IV
DA APRESENTAÇÃO

Art. 10. As músicas selecionadas enviadas em vídeo serão apresentadas nas
plataformas oficiais da prefeitura e secretaria de cultura do município nas datas
definidas neste edital.
TITULO V
DOS IMPEDIMENTOS
Art.11. Não poderão participar do FEMPI pessoas do quadro da Secretaria
Municipal de Cultura ou que façam parte da Comissão Organizadora, bem como os
seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau.
TITULO VI
DA SELEÇÃO
Art.12. As músicas inscritas no XLIV FEMPI serão selecionadas por uma comissão
compostas por 5 pessoas, músicos ou pessoas ligadas à música de Ibotirama e
região. Os mesmos receberão uma remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais).

TITULO VII
DA ESCOLHA DO JURI
Art. 13. O júri será composto por 05 (cinco) pessoas ligadas à música e a
classificação definida pelo mesmo será irrecorrível. O júri receberá uma
remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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TITULO VIII
DO JULGAMENTO
O julgamento será feito por cada júri e para cada canção avaliando os seguintes
critérios: LETRA (de 0 a 40 pontos), MELODIA (de 0 a 30 pontos) e
INTERPRETAÇÃO (de 0 a 30 pontos), esclarecendo que não serão admitidas
notas fracionadas, sendo descartadas a maior e a menor nota por quesito.
PARÁGRAFO ÚNICO - A nota final será concedida através da soma da pontuação

acumulada por cada quesito, descartando-se sempre a maior e a menor nota. Em
caso de empate do total acumulado, o primeiro critério de desempate será a maior
pontuação alcançada no quesito letra, seguindo pela maior pontuação alcançada no
quesito melodia.
TITULO IX
DA PREMIAÇÃO
Art. 14. O XLlV FEMPI - Etapa Nacional terá a seguinte premiação:
a) 1º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu;
b) 2º Lugar: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) + troféu;
c) 3º Lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + troféu;
d) Do 4º ao 16º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu;
e) Melhor Intérprete: R$ 500,00 (quinhentos reais) + um troféu;
f) Melhor letra: R$ 500,00 (quinhentos reais) + um troféu.
TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. A Secretaria Municipal de Cultura reserva-se o direito de gravar imagem e
áudio das apresentações selecionadas para o XLIV FEMPI (Festival de Música de
Ibotirama), sob forma de divulgação, sem fins lucrativos, não havendo, portanto,
reivindicações de diretos autorais pelo autor; para efeito de produção do CD ou DVD
com as músicas inscritas no festival.
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Art. 16. Os autores das músicas classificadas e seus referidos intérpretes, ao
assinarem a ficha de inscrição, autorizam, desde já, a comissão organizadora do
Festival a optar pela inclusão da gravação enviada para inscrição no Festival, assim
como a captação de áudio e vídeo.

Art. 17. A simples inscrição no FEMPI (Festival de Música de Ibotirama) já
pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente
regulamento, valendo como contrato de adesão.

Art. 18. Os critérios que norteiam o Festival de Música são de responsabilidade da
comissão organizadora: Abgail Montalvão, Gerri Cunha e Jarbas Éssi, a quem deve
ser dirigida qualquer tipo de reclamação por parte dos concorrentes, através do
mesmo e-mail da inscrição.
A mesa escrutinadora do FEMPI será composta por 3 pessoas, os mesmos
receberão uma remuneração de 300,00 (trezentos reais)

Ibotirama, 31 de agosto de 2020.

ABGAIL R. MONTALVÃO PEREIRA
Secretária Municipal de Cultura

CLAUDIR TERENCE LESSA L. DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal
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XLIV FEMPI - FESTIVAL DE MÚSICA DE IBOTIRAMA
SÍLVIO ARAÚJO E PAULINHO CAVALCANTI - ETAPA NACIONAL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Título da Música:
Autor(es):
Intérprete(s)
Link do vídeo:
Endereço para contato:
Logradouro: ________________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________ Estado:____________________
Telefones: (

) ______________________________ Celular: ( )_____________________________

CPF:_____________________________________RG:______________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Dados Bancários do concorrente:
Banco:___________________ Ag. Bancária Nº___________ Conta Corrente Nº _________________
Para depósitos de ajuda de custo e premiação.

Declaro que li e concordo com o Regulamento do XLIV FEMPI - Festival de Música de Ibotirama
2020 – Etapa Nacional. Declaro ainda que sou o(a) autor(a) da obra acima inscrita ou possuo
autorização do autor para inscrevê-la no festival e receber a premiação que me for de direito.

_________________________________________
Local/Data

_________________________________________
Assinatura do responsável
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REGULAMENTO - FEMPI 2020
FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE IBOTIRAMA - ETAPA LOCAL
SÍLVIO ARAÚJO E PAULINHO CAVALCANTI
TÍTULO I
HISTORICO
Art. 1º - O Festival de Música popular de Ibotirama foi criado em 1977 por um grupo de
jovens idealistas da referida cidade. É hoje uma promoção cultural da Prefeitura
Municipal e integra os festejos do aniversário da cidade comemorado em 14 de agosto.
TÍTULO II
OBJETIVO

Art. 2º - O Festival de música tem como objetivo criar novos talentos, valorizar a música
popular, contribuindo para o enriquecimento de nosso acervo musical.
TÍTULO III
DA REALIZAÇÃO

Art. 3º - O Festival de Música Sílvio Araújo e Paulinho Cavalcanti será realizado em
uma etapa, no dia 26 de setembro de 2020, às 19h30min, (EXCEPCIONALMENTE,
devido ao avanço do covid-19, EM PLATAFORMAS VIRTUAIS, ON LINE. Por isso
mesmo, NÃO HAVERÁ PLATEIA, devendo todos assistirem em suas casas)
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Parágrafo único - Será restrito a cantores e compositores locais (Ibotirama-Bahia),
nascidos e/ou residentes na cidade há pelo menos 03 (três) anos.

TÍTULO IV
DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º - As inscrições estão abertas no período de 03 a 18 de setembro de 2020,
podendo ser realizadas da seguinte forma:
1. Inscrição será virtual. A Secretaria Municipal de Cultura dará apoio
a

quem

tiver

dificuldade,

através

do

email

culturaibotirama@hotmail.com e do grupo de WhatsApp (77) 9 99202035) que será criado para acompanhar o processo.

A letra da música deve ser enviada em formato PDF, junto com a
ficha de inscrição para o e-mail culturaibotirama@hotmail.com até
às 23h59min do dia 18 de setembro de 2020, impreterivelmente.

Art. 5º - Cada concorrente poderá inscrever apenas 01 (uma) música, sendo-lhe
facultado o direito de escolher o interprete que, igualmente, só poderá defender (01)
música.
Serão permitidos até quatro (04) músicos no palco na hora da apresentação por
conta do período de pandemia.
Art. 6º - Não será cobrada taxa de inscrição.
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Art. 7º - As composições deverão ser inéditas e originais. Entende-se por inédita a obra
musical que nunca tenha sido gravada comercialmente e, como original, a que não
advir de plágio total ou parcialmente, adaptação ou citação poética de outros autores.
§ 1.º Não perderá o caráter de inédita a música que tenha concorrido em outros
festivais e também gravadas independentes até 2.000 cópias.

Art. 8º - As letras enviadas no ato da inscrição não serão devolvidas, assim como a
ficha de inscrição.
TITULO V
DA APRESENTAÇÃO:

Art. 9º - A ordem de apresentação das músicas será obtida em sorteio pela comissão
organizadora do evento (Secretária Municipal de Cultura - SMC), em data a ser
divulgada pela Secretaria de Cultura de Ibotirama.

TITULO VI
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 10 - Não poderão participar do FEMPI pessoas do quadro da Secretaria Municipal
de Cultura ou que façam parte da Comissão Organizadora, bem como os seus
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
segundo grau.
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TITULO VII
DAS COMISSÕES JULGADORAS E DA ESCOLHA DO JÚRI

Art. 11 -. O FEMPI terá 03 (três) comissões julgadoras, a saber:
I - Comissão local para prévia seleção dos participantes da etapa local, a partir do
material de inscrição;
II - Comissão para etapa local, com composição de mesa julgadora com membros da
comunidade e região.
II - Comissão para etapa nacional, com composição de mesa julgadora entre membros
da comunidade e região.

Art. 12 - O júri será escolhido pela comissão organizadora do festival, 05 pessoas farão
parte do mesmo e receberão uma remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais). O júri
acompanhará via online.

TITULO VIII
DO JULGAMENTO
Art. 13 - O julgamento será feito por cada júri e para cada canção, avaliando os
seguintes critérios: LETRA (de 0 a 40 pontos), MELODIA (de 0 a 30 pontos) e
INTERPRETAÇÃO (de 0 a 30 pontos), esclarecendo que não serão admitidas notas
fracionadas, sendo descartadas a maior e a menor nota por quesito.
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PARÁGRAFO ÚNICO - A nota final será concedida através da soma da pontuação

acumulada em cada quesito, descartando sempre a maior e a menor nota. Em caso de
empate do total acumulado, o primeiro critério de desempate será a maior pontuação
alcançada no quesito letra, seguindo pela maior pontuação no quesito melodia.
TITULO IX
DA PREMIAÇÃO
Art. 14 - O FEMPI 2020 (Etapa Local) terá a seguinte premiação:
a) Do 1º Lugar ao 8º: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu
b) Revelação: R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu
c) Melhor intérprete: R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu
d) Melhor letra: R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu

PARÁGRAFO ÚNICO: as 8 (oito) músicas classificadas da etapa local participarão
da grande final juntamente com as 8 (oito) músicas classificadas da etapa
nacional, a ordem de apresentação no nacional será em números pares por
ordem decrescente, seguindo a pontuação do júri, sendo o oitavo colocado o
segundo a se apresentar, e o primeiro colocado será o décimo sexto (último) a se
apresentar na grande final, uma vez que as apresentações ímpares serão
sorteadas entre os classificados da etapa nacional.
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TITULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 15 - A Secretaria Municipal de Cultura reserva-se o direito de gravar imagem e
áudio das apresentações selecionadas para o FEMPI 2020 (Festival de Música de
Ibotirama), sob forma de divulgação em qualquer meio de comunicação, inclusive o
virtual, sem fins lucrativos, não havendo, portanto, reivindicações de diretos autorais
pelo autor das músicas inscritas no festival.

Art. 16 - A simples inscrição no FEMPI (Festival de música de Ibotirama) já pressupõe a
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como
contrato de adesão.

Art. 17 - Estarão à disposição dos concorrentes os seguintes itens de palco:
bateria (corpo), amplificadores, microfones e monitores.

Art. 18 - O início do FEMPI será às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) e fica
automaticamente desclassificada a composição cujo interprete não comparecer no dia e
hora marcados.

Art. 19 - Os critérios que norteiam o Festival de Música são de responsabilidade da
comissão organizadora: Abgail Montalvão, Gerri Cunha e Jarbas Èssi, a quem deve
ser dirigida qualquer tipo de reclamação por parte dos concorrentes, através do mesmo
e-mail da inscrição.
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A mesa escrutinadora do FEMPI será composta por 3 pessoas, os mesmos receberão
uma remuneração de 300,00 (trezentos reais)

Ibotirama, 31 de agosto de 2020.

ABGAIL R. MONTALVÃO PEREIRA
Secretária Municipal de Cultura

CLAUDIR TERENCE LESSA L. DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal
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FESTIVAL DE MÚSICA DE IBOTIRAMA (FEMPI 2020)
SÍLVIO ARAÚJO E PAULINHO CAVALCANTI - ETAPA LOCAL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Título da Música:
Autor(es):
Intérprete(s)
Endereço para contato:
Logradouro: ________________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________ Estado:____________________
Telefones: (

) ______________________________ Celular: ( )_____________________________

CPF:_____________________________________RG:______________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Dados Bancários do concorrente:
Banco:________________ Nº Ag. Bancária Nº___________ Conta Corrente Nº _________________
Para depósitos de ajuda de custo e premiação.
Declaro que li e concordo com o Regulamento do FEMPI - Festival de Música de Ibotirama 2020 –
Etapa Local. Declaro ainda que sou o(a) autor(a) da obra acima inscrita ou possuo autorização do autor
para inscrevê-la no festival e receber a premiação que me for de direito.

_________________________________________
Local/Data

_________________________________________
Assinatura do responsável
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REGULAMENTO - XXXVI FEPI
FESTIVAL DE POESIA DE IBOTIRAMA - ETAPA NACIONAL
TÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º. O Festival de Poesia visa incentivar e valorizar a arte poética como instrumento
de luta e transformação, descobrindo novos valores de nossa cultura.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º. O Festival de Poesia de Ibotirama - Etapa Nacional será realizada em apenas
uma etapa, no dia 08 de outubro de 2020, às 19h30min, (EXCEPCIONALMENTE,
devido ao avanço do covid-19, EM PLATAFORMAS VIRTUAIS, ON LINE. Por isso
mesmo, NÃO HAVERÁ PLATEIA, devendo todos assistirem em suas casas).
Parágrafo único: A lista dos 08 (oito) selecionados a se apresentarem será divulgada
na página virtual da prefeitura de Ibotirama até o dia 30/09/2020.
TITULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º - As inscrições estão abertas no período de 03 a 18 de setembro de 2020,
podendo ser realizadas da seguinte forma:
a) Inscrição será virtual. A ficha de inscrição e a letra em formato
pdf,

com o arquivo em vídeo com a poesia gravada (com

extensão MP4, WMV OU MPEG; Resolução mínima HD 720p:
1280 x 720; Resolução máxima FHD 1080p: 1920 x 1080; vídeo
sem corte, um plano só, câmera parada, gravado na horizontal,
em um tempo máximo de 5 minutos) devem ser enviados para o
email culturaibotirama@hotmail.com, até às 23h59min do dia 18
setembro de 2020, impreterivelmente.
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b) A Secretaria Municipal de Cultura dará apoio a quem tiver
dificuldade, através do email culturaibotirama@hotmail.com e do
grupo de WhatsApp (77.9.9920.2035) que será criado para
acompanhar o processo.

c) O candidato, ao preencher a ficha de inscrição nos padrões
estabelecidos no formulário, deve assinar e anexar junto à ficha a
letra da poesia a ser declamada;

d) A ficha de inscrição deve ser preenchida com os dados do autor e
intérprete, devendo o candidato prestar todas as informações
solicitadas, e enviada no e-mail junto com a letra em PDF. A letra
da poesia deve ser anexada em formato PDF e não deve conter
nem no cabeçalho nem no rodapé, os dados do autor/intérprete,
considerando a necessidade de manter a imparcialidade da
comissão julgadora;

e) A ficha de inscrição, comprovante de pagamento da inscrição, a
letra da poesia, anexados em formato PDF; o arquivo de vídeo com
a poesia declamada gravada, ambos encaminhados para o e-mail
culturaibotirama@hotmail.com, até às 23h59min do dia 18 de
setembro de 2020, impreterivelmente.
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever apenas 01 (uma) poesia, sendo-lhe
facultado o direito de escolher o interprete que, igualmente, só poderá defender (01)
poesia.
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Art. 5º. Poderão concorrer quaisquer pretendentes de Ibotirama, bem como, de outras
cidades, desde que estejam regularmente inscritos.

Art. 6º - As poesias deverão ser inéditas e originais. Entende-se por inédita a obra que
nunca tenha sido publicada comercialmente e, como original, a que não advir de plágio
total ou parcialmente, adaptação ou citação poética de outros autores.
§ 1.º Não perderá o caráter de inédita a poesia que tenha concorrido em outros
festivais e também publicada em livros independentes, com até 2.000 cópias.

Art. 7º - As letras enviadas no ato da inscrição não serão devolvidas, assim como a
ficha de inscrição.

Art. 8º - As inscrições não pagas serão automaticamente eliminadas

Art. 9º. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais), por inscrição,
na conta bancária abaixo identificada:

BANCO DO BRASIL
P. M. Ibotirama - Festas Culturais.
Agência: 0817- 6 | C/C: 7881 – 6
CNPJ: 13.798.152/0001 - 23
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TITULO IV
DA APRESENTAÇÃO:
Art. 10. As poesias selecionadas enviadas em vídeo serão apresentadas nas
plataformas oficiais da prefeitura e secretaria municipal de cultura do município na data
definida neste edital. Serão escolhidas 08 poesias e sorteadas em números impares
para se juntar às 08 poesias da etapa local, que preencherão os números pares, de
acordo com a nota do júri da etapa local.
TITULO V
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 11. Não poderão participar do FEPI pessoas do quadro da Secretaria Municipal de
Cultura ou que façam parte da Comissão Organizadora, bem como os seus cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau.

TITULO VI
DAS COMISSÕES JULGADORAS E DA ESCOLHA DO JÚRI

Art. 12. O FEPI terá 03 (três) comissões julgadoras, a saber:
I - Comissão local para prévia seleção dos participantes da etapa local, a partir do
material de inscrição;
II - Comissão para etapa local, com composição de mesa julgadora com membros da
comunidade e região.
II - Comissão para seleção da etapa nacional, composta por 5 pessoas, poetas ou
pessoas ligadas a poesia. Os mesmos receberão uma remuneração de R$ 500,00
(quinhentos reais).
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Art. 13. O júri será escolhido pela comissão organizadora do festival, 05 pessoas farão
parte do mesmo e receberão uma remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais). O júri
acompanhará via online.
TITULO VII
DO JULGAMENTO
Art. 14. O julgamento será feito por cada júri e para cada poesia, avaliando os
seguintes critérios: LETRA (de 0 a 70 pontos), e INTERPRETAÇÃO (de 0 a 30
pontos), esclarecendo que não serão admitidas notas fracionadas, sendo descartadas
a maior e a menor nota por quesito.
PARÁGRAFO ÚNICO - A nota final será concedida através da soma da pontuação

acumulada por cada quesito, descartando-se sempre a maior e a menor nota. Em caso
de empate do total acumulado, o primeiro critério de desempate será a maior pontuação
alcançada no quesito letra, seguindo pela maior pontuação alcançada no quesito
interpretação.
TITULO VIII
DA PREMIAÇÃO
Art. 15. O FEPI 2020 (Etapa Nacional) terá a seguinte premiação:
a) 1º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu;
b) 2º Lugar: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) + troféu;
c) 3º Lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + troféu;
d) Do 4º ao 16º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu;
e) Melhor Intérprete: R$ 500,00 (quinhentos reais) + um troféu.
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TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. A Secretaria Municipal de Cultura reserva-se o direito de gravar imagem e
áudio das apresentações selecionadas para o FEPI 2020 (Festival de Poesia de
Ibotirama), sob forma de divulgação em qualquer meio de comunicação, inclusive o
virtual, sem fins lucrativos, não havendo, portanto, reivindicações de diretos autorais
pelo autor das poesias inscritas no festival.
Art. 17. A simples inscrição no FEPI (Festival de Poesia de Ibotirama) já pressupõe a
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como
contrato de adesão.
Art. 18. O início do FEPI será às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos).
Art. 19. Os critérios que norteiam o Festival de Poesia são de responsabilidade da
comissão organizadora: Abgail Montalvão, Gerri Cunha e Jarbas Éssi, a quem deve
ser dirigida qualquer tipo de reclamação por parte dos concorrentes, através do mesmo
e-mail da inscrição.
A mesa escrutinadora do FEPI será composta por 3 pessoas, os mesmos receberão
uma remuneração de 300,00 (trezentos reais)

Ibotirama, 31 de agosto de 2020.

ABGAIL R. MONTALVÃO PEREIRA
Secretária Municipal de Cultura

CLAUDIR TERENCE LESSA L. DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal
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XXXVI FEPI - FESTIVAL DE POESIA DE IBOTIRAMA (2020)
ETAPA NACIONAL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Título da Poesia:
Autor(es):
Intérprete(s)
Link do vídeo:
Endereço para contato:
Logradouro: ________________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________ Estado:____________________
Telefones: (

) ______________________________ Celular: ( )_____________________________

CPF:_____________________________________RG:______________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Dados Bancários do concorrente:
Banco:________________ Nº Ag. Bancária Nº___________ Conta Corrente Nº _________________
Para depósitos de ajuda de custo e premiação.

Declaro que li e concordo com o Regulamento do XXXVI FEPI - Festival de Poesia de Ibotirama 2020
– Etapa Nacional. Declaro ainda que sou o(a) autor(a) da obra acima inscrita ou possuo autorização do
autor para inscrevê-la no festival e receber a premiação que me for de direito.

_________________________________________
Local/Data

_________________________________________
Assinatura do responsável
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REGULAMENTO - FEPI 2020
FESTIVAL DE POESIA DE IBOTIRAMA - ETAPA LOCAL - GERALDO POETA
TÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - O Festival de Poesia visa incentivar e valorizar a arte poética como instrumento
de luta e transformação, descobrindo novos valores de nossa cultura.
TÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 2º - O festival de Poesia local Geraldo Poeta será realizado em apenas uma etapa,
sendo restrito a cantores e compositores locais (Ibotirama-Bahia), nascidos e/ou
residentes na cidade há pelo menos 03 (três) anos. O evento será realizado no dia 25
de setembro de 2020, às 19h30min (EXCEPCIONALMENTE, devido ao avanço do
covid-19, EM PLATAFORMAS VIRTUAIS, ON LINE. Por isso mesmo, NÃO HAVERÁ
PLATEIA, devendo todos assistirem em suas casas).

TITULO III
DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º - As inscrições estarão abertas no período de 03 a 18 de setembro de 2020,
podendo ser realizadas da seguinte forma:
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1

-

Inscrição

será

virtual.

A

Secretaria

Municipal

de

Cultura dará apoio a quem tiver dificuldade, através do email
culturaibotirama@hotmail.com

e

do

grupo

de

WhatsApp

(77.9.9920.2035) que será criado para acompanhar o processo.

a) A letra da poesia deve ser anexada em formato PDF, e não deve
conter nem no cabeçalho nem no rodapé, os dados do autor/
interprete, considerando a necessidade de manter a imparcialidade
da comissão julgadora.

b) A letra da poesia deve ser enviada, junto com a ficha de inscrição
para o email culturaibotirama@hotmail.com até às 23h59min do
dia 18 setembro de 2020, impreterivelmente
Art. 4º - Cada concorrente poderá inscrever apenas 01 (uma) poesia, sendo-lhe
facultado o direito de escolher o intérprete que, igualmente, só poderá defender (01)
poesia.
Art. 5º - Não será cobrada taxa de inscrição.
Art. 6º - As poesias deverão ser inéditas e originais. Entende-se por inédita a obra que
nunca tenha sido publicada comercialmente e, como original, a que não advir de plágio
total ou parcialmente, adaptação ou citação poética de outros autores.
§ 1.º Não perderá o caráter de inédita, a poesia que tenha concorrido em outros
festivais e também publicada em livros independentes, com até 2.000 cópias.
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Art. 7º - As letras enviadas no ato da inscrição não serão devolvidas, assim como a
ficha de inscrição.

TITULO IV
DA APRESENTAÇÃO:
Art. 8º - A ordem de apresentação das poesias será obtida em sorteio pela comissão
organizadora do evento (Secretária Municipal de Cultura - SMC), em data a ser
divulgada pela Secretaria de Cultura de Ibotirama.

TITULO V
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 9º - Não poderão participar do FEPI pessoas do quadro da Secretaria Municipal de
Cultura ou que façam parte da Comissão Organizadora, bem como os seus cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau.

TITULO VI
DAS COMISSÕES JULGADORAS E DA ESCOLHA DO JÚRI

Art. 10º -. O FEPI terá 03 (três) comissões julgadoras, a saber:
I - Comissão local para prévia seleção dos participantes da etapa local, a partir do
material de inscrição;
II - Comissão para etapa local, com composição de mesa julgadora com membros da
comunidade e região.
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III - Comissão para etapa nacional, com composição de mesa julgadora entre membros
da comunidade e região.

Art. 11 - O júri será escolhido pela comissão organizadora do festival, 05 pessoas farão
parte do mesmo e receberão uma remuneração de R$ 500,00 (quinhentos reais). O júri
acompanhará as poesias via on line.

TITULO VII
DO JULGAMENTO
Art. 12 - O julgamento será feito por cada júri e para cada poesia, avaliando os
seguintes critérios: LETRA (de 0 a 70 pontos), e INTERPRETAÇÃO (de 0 a 30
pontos), esclarecendo que não serão admitidas notas fracionadas, sendo descartadas
a maior e a menor nota por quesito.
PARÁGRAFO ÚNICO - A nota final será concedida através da soma da pontuação

acumulada por cada quesito, descartando-se sempre a maior e a menor nota. Em caso
de empate do total acumulado, o primeiro critério de desempate será a maior pontuação
alcançada no quesito letra, seguindo pela maior pontuação alcançada no quesito
interpretação.
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TITULO VIII
DA PREMIAÇÃO
Art. 13. O FEPI 2020 (Etapa Local) terá a seguinte premiação:
a) Do 1º Lugar ao 8º: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu
b) Revelação: R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu
c) Melhor intérprete: R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu

PARÁGRAFO ÚNICO: as 8 (oito) poesias classificadas da etapa local participarão
da grande final juntamente com as 8 (oito) poesias classificadas da etapa
nacional, e serão apresentadas nos números pares de acordo com a classificação
obtida na etapa local, sendo o vencedor o último a se apresentar, e o classificado
8º lugar na etapa local será o 2º a se apresentar na grande final.

TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14 - A Secretaria Municipal de Cultura reserva-se o direito de gravar imagem e
áudio das apresentações selecionadas para o FEPI 2020 (Festival de Poesia de
Ibotirama), sob forma de divulgação em qualquer meio de comunicação, inclusive o
virtual, sem fins lucrativos, não havendo, portanto, reivindicações de diretos autorais
pelo autor das poesias inscritas no festival.
Art. 15. A simples inscrição no FEPI (Festival de Poesia de Ibotirama) já pressupõe a
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como
contrato de adesão.
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A mesa escrutinadora do FEPI será composta por 3 pessoas, os mesmos receberão
uma remuneração de 300,00 (trezentos reais).

Art. 16 - O início do FEPI será às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) e fica
automaticamente desclassificada a poesia cujo interprete não comparecer no dia e hora
marcados.
Art. 17 - Os critérios que norteiam o Festival de Poesia são de responsabilidade da
comissão organizadora: Abgail Montalvão, Gerri Cunha e Jarbas Éssi, a quem
deve ser dirigida qualquer tipo de reclamação por parte dos concorrentes, através do
mesmo e-mail da inscrição.

Ibotirama, 31 de agosto de 2020.

ABGAIL R. MONTALVÃO PEREIRA
Secretária Municipal de Cultura

CLAUDIR TERENCE LESSA L. DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal
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FESTIVAL DE POESIA DE IBOTIRAMA (FEPI 2020)
GERALDO POETA - ETAPA LOCAL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Título da Poesia:
Autor(es):
Intérprete(s)
Endereço para contato:
Logradouro: ________________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________ Estado:____________________
Telefones: (

) ______________________________ Celular: ( )_____________________________

CPF:_____________________________________RG:______________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Dados Bancários do concorrente:
Banco:________________ Nº Ag. Bancária Nº___________ Conta Corrente Nº _________________
Para depósitos de ajuda de custo e premiação.
Declaro que li e concordo com o Regulamento do FEPI - Festival de Poesia de Ibotirama 2020 – Etapa
Local. Declaro ainda que sou o(a) autor(a) da obra acima inscrita ou possuo autorização do autor para
inscrevê-la no festival e receber a premiação que me for de direito.

_________________________________________
Local/Data

_________________________________________
Assinatura do responsável
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