
CARNAVAL 2020 

REGULAMENTO DO CONCURSO OFICIAL DE BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE 

IGARAPAVA/SP 

 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS GERAIS 

 

Art. 1º. Os desfiles dos “Blocos Carnavalescos do Município de Igarapava ” obedecerão às 

normas estabelecidas neste Regulamento, de acordo com as Diretrizes Gerais do Carnaval da 

Prefeitura de Igarapava. 

 Art. 2º. Compete à Divisão da cultura realizar o Concurso Oficial do Carnaval de Igarapava, 

bem como instruir, fiscalizar e julgar todos os procedimentos relativos a impedimentos, 

penalidades e recursos, constantes nas Diretrizes Gerais do Carnaval e outros regulamentos 

correlatos.  

Art. 3º. Cada Bloco Carnavalesco indicará até 02 (dois) representantes a ser credenciados, 

visando ao acompanhamento das atividades relativas à realização do Concurso mencionado no 

artigo anterior.  

§1º. A falta dos representantes no dia do desfile, não impossibilitará o andamento dos 

trabalhos realizados pela Comissão Organizadora do Concurso, bem como das Coordenações 

de Área, adotando-se o princípio da fé objetiva nos atos e procedimentos realizados. 

Art. 4º. O número de componentes de cada Bloco Carnavalesco será de no mínimo, 50 

(cinquenta) componentes. 

Art.5º A premiação será de R$ 1500,00 (Mil e quinhentos reais) para o bloco vencedor. 

 

CAPÍTULO II 

DO JULGAMENTO 

Art. 1º. A Comissão Julgadora do Concurso Oficial dos Blocos Carnavalescos do Município de 

Igarapava, será selecionada em Portaria, estabelecidas pela Divisão da Cultura, com no 

mínimo, 06 (seis) julgadores. 

Art. 2º. - Para o julgamento de cada quesito, os jurados poderão dar notas de 07 (Sete) a 10 

(dez) pontos, sendo permitida a nota fracionada com no máximo uma casa decimal.  

Art. 3º. Os blocos carnavalescos serão avaliados nos seguintes quesitos: 

I – Animação; 

II – Criatividade; 

III – Organização; 

IV – Disciplina; 



V – Assiduidade (inclusive na matinê). 

 

§1º - Não será permitido a atribuição de notas abaixo de 07 (sete.) 

§2º - Na hipótese de um membro do corpo de jurados atribuir nota abaixo de 07 (sete.), 

invalidar-se-ão as notas concedidas pelo referido jurado a todos blocos participantes. 

§3º - Serão invalidadas as notas atribuídas a todos blocos participantes, caso o julgador deixe 

de atribuir nota a um deles. 

§4º Em caso de emendas ou rasuras nas cédulas de votação, o julgador deverá esclarecê-las no 

espaço reservado para tal fim. 

Art. 5º Os empates serão decididos recorrendo-se sucessivamente a nota atribuída pelos 

julgadores aos quesitos, obedecendo- se a ordem decrescente prevista no artigo 3 deste 

regulamento. 

Parágrafo único – Persistindo dúvidas neste aspecto, a decisão caberá à Comissão de 

Apuração. O esclarecimento da questão. 

Art. 6º. As cédulas de votação dos julgadores serão recolhidas por uma pessoa selecionada 

pela Comissão, imediatamente após o encerramento do Desfile, facultado aos representantes 

credenciados dos blocos participantes, o acompanhamento de tal procedimento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA APURAÇÃO 

 

Art. 1º. Na data marcada para apuração das notas do Concurso de blocos, um representante 

de cada bloco, esse escolhido pelos próprios blocos, deveram se apresentar para contagem 

dos votos, juntamente com a comissão. 

Art. 2º Caberá ao Representante da Comissão Organizadora do Concurso, proceder à 

contagem dos pontos atribuídos a cada agremiação concorrente pelos julgadores, proferindo 

publicamente, caso ocorra, as penalidades previstas neste Regulamento. 

Art. 3º A decisão dos jurados é IRRECORRIVEL. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 1º. Implicará na perda de 5 (cinco) pontos, que serão descontados da somatória geral das 

notas atribuídas pelos julgadores, se qualquer representante do bloco tiver envolvimento com 

brigas no recinto do carnaval. 

Art 2º Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 



Art 3º Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura. 

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Igarapava, 08 de fevereiro de 2020. 

DIVISÃO DA CULTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

 


