
REGULAMENTO OFICIAL 
 

11º PORTAL DA MÚSICA LIVRE DE CLEVELÂNDIA - PR 
FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO 

 
1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1. O 11º PORTAL DA MÚSICA LIVRE acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de junho de 
2019, no CTG VAQUEANOS DA QUERÊNCIA, localizado à Rua Barão do Rio Branco 
- Clevelândia - Pr, compreendendo as etapas: MUNICIPAL e NACIONAL da música 
livre. 
 
2. DOS OBJETIVOS 
 

 Promover o desenvolvimento da cultura, estimulando e valorizando os 
intérpretes, músicos e compositores, sejam eles adeptos de qualquer estilo 
musical. 

 Fortalecer a música brasileira. 

 Oferecer à população oportunidade de prestigiar a arte e a cultura expressa 
através da música. 

 
3. DA ORGANIZAÇÃO 
 
3.1. O 11º PORTAL DA MÚSICA LIVRE - FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO, 
compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes com apoio da 
Prefeitura Municipal de Clevelândia e CCO. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Para participar do Festival o candidato, poderá efetua sua inscrição, à partir do dia 
14/05/2019 a 14/06/2019, na  Biblioteca Cidadã  Professora Terezinha Simionatto 
Bertotti, cito  à Avenida Nossa Senhora da Luz nº 1787  ou   pelo telefone 046 3252 
3158, das 08h às 12h e das 13:30 às  17:00h 
 
4.2. Não serão aceitas inscrições com a mesma música, prevalecerá o primeiro a 
inscrever-se. 
 
4.3. Para os inscritos na etapa MUNICIPAL, os candidatos interessados deverão 
comprovar residência no Município, conforme solicitação da CCO - Comissão Central 
Organizadora. 
 
4.4. Ao Manifestar o interesse em participar do 11º Festival Portal da Música Livre, 
através da inscrição, o candidato, consequentemente aceita todas as disposições 
deste regulamento, bem como as decisões da Comissão Central Organizadora, nos 
casos omissos no presente regulamento. 
 
4.5. O número de inscrição é ilimitado e gratuito. 
 
4.6. Não serão admitidas mudanças de músicas, nem mesmo alteração tonal da 
música após efetuada a inscrição.  
 
4.7. Nas etapas MUNICIPAL e NACIONAL será permitida apenas participação de 
intérpretes com idade à partir de 16 (dezesseis) anos, até o dia do início do festival, 
comprovado através de documentos. 
 



5. DA REALIZAÇÃO  
 
5.1. O 11º PORTAL acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2019, no CTG 
VAQUEANOS DA QUERÊNCIA, localizado á Rua Barão do Rio Branco - Clevelândia- 
Pr, com início às 21h:30min. 
 
5.2. As etapas do festival dar-se-ão da seguinte forma: 
 
5.2.1. Dia 27/06/2019  - Eliminatória MUNICIPAL, serão classificados  05 ( cinco )  
candidatos. 
 
5.2.2. Dia 28/06/2019 - Eliminatória MUNICIPAL e NACIONAL, para todos os 
intérpretes inscritos, incluindo  cinco  candidatos Clevelandenses classificados na noite 
anterior, e vinte  candidatos  de outras cidades, para defender suas interpretações na 
fase final. 
 
5.2.2. Dia 29 - A Fase FINAL  terá a participação  de 25 (vinte e cinco) candidatos 
melhor classificados pelo júri no sábado. 
 
5.3. O intérprete que não participar dos ensaios para etapa classificatória, 
automaticamente será desclassificado. 
 
5.4. O intérprete poderá ser eliminado pela Banda, no momento do ensaio, desde que 
a mesma julgue que o candidato não apresenta condições para participar do Festival. 
 
5.5. A CCO se exime de qualquer responsabilidade quanto ao acompanhamento 
musical da banda. 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Os candidatos poderão concorrer de forma individual, duplas, trios ou grupos, 
participando apenas de uma música em Língua Portuguesa, em qualquer gênero 
musical, ou seja popular, sertaneja, regionalista, nativa, gospel, etc.).  Não será aceito 
playback. 
 
6.2. Aos participantes é facultada a livre escolha da música a ser apresentada, 
inclusive composição própria, se for o caso. 
 
6.3. Os candidatos poderão auto acompanhar-se, trazer acompanhantes musicais ou 
ser acompanhado pela banda de apoio contratada para tal. 
 
6.4. Sob nenhuma hipótese o candidato poderá participar de duas ou mais 
interpretações, mesmo que seja acompanhamento musical ou vocal. 
 
6.5. Os intérpretes menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados pelos 
pais ou responsável legal, conforme estabelece a Portaria do Ministério Publico n. 
13/2006. 
 
6.6. Para os menores de 18 (dezoito) anos a documentação deverá ser entregue com 
antecedência para CCO. 
 
6.7. Os concorrentes deverão apresentar no ensaio, 06 ( seis ) cópias da música a ser 
interpretada, contendo nome da mesma, nome do autor, letra e nome do intérprete,  
juntamente com um CD/Pen Drive da música mencionada.   
 



7. DOS ENSAIOS 
 
7.1. Todos os candidatos deverão ensaiar suas músicas seja individualmente ou com 
a banda de apoio. 
 
7.2. No dia 27 de junho de 2019, será reservado para os intérpretes da etapa 
MUNICIPAL, com início às 10h e término  às 17h, com intervalo para almoço. 
 
7.3. No dia 28/06/2019 será reservado para o intérpretes da etapa NACIONAL, com 
início às 9h e término às 17h30min, com intervalo para almoço. 
 
7.4. Para os ensaios da etapas MUNICIPAL E NACIONAL as senhas serão 

distribuídas impreterivelmente até ás 15h30min de cada dia. 
 
7.5. Os candidatos não poderão chegar após o horário estabelecido para os ensaios.  
Caso isso aconteça será automaticamente desclassificado. 
 
7.6. A ordem de apresentação dos candidatos será feita através de sorteio realizado 
pela  CCO,   até às 18h:30min.  
 
7.7. Para apresentação da final no dia 29/06/2019, não haverá ensaios.  Os 
candidatos subirão ao palco à partir das 21h30min. A ordem de apresentação também 
será  realizada por sorteio. 
 
8. DOS JULGAMENTOS E NOTAS 
 
8.1. Aos jurados,  em número de cinco,  caberá a missão de classificar os candidatos 
para a final, bem como escolher os vencedores do Festival, conforme prevê o 
regulamento. 
 
8.2. Os jurados atribuirão nota de 05 (cinco) a 10 (dez) – ( as notas poderão ser 
fracionadas ), aos candidatos, levando em consideração os seguintes requisitos: 
 

 APRESENTAÇÃO; INTERPRETAÇÃO; AFINAÇÃO; RITMO; DICÇÃO E 
COMUNICAÇÃO.  
 

8.3. Serão excluídas a maior nota e a menor nota atribuída a cada candidato, 
calculando-se a média das 03 (três) notas restantes para obter a nota final. 
 
8.4. Para avaliação de cada candidato, os jurados receberão fichas individualizadas. 
 
8.5. Em caso de empate o júri reunir-se-á para desempatar, por consenso  entre os 
mesmos.  
 
9. DA PREMIAÇÃO 
 
9.1. Os interpretes  vencedores da etapa  municipal   e  da etapa nacional   receberão 
troféus  de primeiro a quinto lugares 
 
ETAPA NACIONAL: 
 
1º lugar: R$. 5.000,00 (cinco mil reais);  

2º lugar: R$. 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

3º lugar: R$. 3.000,00 (três mil reais); 



4º lugar: R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

5º lugar: R$. 2.000,00 (dois mil reais); 

 

9.2 – Os candidatos  clevelandenses deverão comprovar  sua residência em 

Clevelândia   no momento da inscrição que deverá ser feita na Biblioteca Cidadã.  

 
9.3. Independentemente da classificação geral, os 05 candidatos representantes do 
Município de Clevelândia, melhor classificados, serão premiados da seguinte forma: 
 
ETAPA MUNICIPAL: 
 
1º lugar: R$. 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

2º lugar: R$. 1.000,00 (hum mil reais); 

3º lugar: R$.    800,00 (oitocentos reais); 

4º lugar: R$.    600,00 (seiscentos reais); 

5º lugar: R$.    500,00 (quinhentos reais) 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Aos candidatos da ETAPA NACIONAL, será oferecido alojamento com colchão, 
sendo que as roupas de cama deverão ser providenciadas pelos usuários do referido 
alojamento;  
 
10.2. O alojamento e colchão será fornecido EXCLUSIVAMENTE aos interpretes 
inscritos;   
 
10.3. O intérprete que em qualquer hipótese perturbar a ordem do festival será 
desclassificado; 
 
10.4. O intérprete que realizar a inscrição, automaticamente autoriza o uso do nome, 
da imagem pessoal e de sua interpretação, por meio de divulgação pelo Município, 
durante e após a realização do evento; 
 
10.5. Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos pela CCO - 
Comissão Central Organizadora. 
 
 

Clevelândia, junho de 2019 
 
 

Comissão Central Organizadora. 
 
 


