
              

 

          10º FESTIVAL DA CANÇÃO 

          CANTA TAPERA – CIDADE CULTURA 

     ESTUDANTIL, AMADOR E PROFISSIONAL 

 

                                                

R E G U L A M E N T O  G E R A L 

 

 A Prefeitura de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer – SMECDL, doravante 

denominada realizadora, por intermédio do Departamento Municipal de Cultura e 

Turismo, faz saber, que estão abertas as inscrições para o 10º FESTIVAL DA 

CANÇÃO - Canta Tapera - Cidade Cultura  no período de 01 a 31 de Julho 

de 2019, junto à Prefeitura Municipal de Tapera, nos horários de expediente 

(7h30min às 11h30min e 13h15min às 17h15min) e pelo site: www.tapera.rs.gov.br, 

sendo aceitas somente até às 12 horas (meio dia) do dia 31/07/2018. 

 

O 10º Festival será regido por este Regulamento. 

 

1 – DA REALIZAÇÃO: 

 

 Art. 1º - O 10º Festival da Canção– Canta Tapera - Cidade Cultura, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 

através do Departamento Municipal de Cultura, é destinado para intérpretes vocais 

estudantes das Escolas do Município de Tapera (Categoria Estudantil) e aos 

participantes de Tapera, Região e demais Estados (Categorias Amador e 

Profissional). Contempla todos os gêneros e estilos da música brasileira e realizar-

se-á nos dias 24 e 25 de Agosto de 2019, no Auditório do Centro de Eventos de 

Tapera/RS, localizado na Avenida XV de Novembro, no centro da cidade, e será da 

seguinte forma: 

 

Dia 24/08 – Sábado:  

Categorias Estudantil (06 a 12 anos e 13 a 17 anos)  

Categoria Amador (06 a 12 anos e 13 a 17 anos)  

 

Dia 25/08 – Domingo: 

Categoria Amador Adulto  

Categoria Profissional  

 

 

 

 

http://www.tapera.rs.gov.br/
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2 – DO OBJETIVO: 

 

Art. 2º - O 10º Festival da Canção Canta Tapera - Cidade Cultura 

oportuniza aos participantes o desenvolvimento das diferentes capacidades e 

habilidades, promovendo a integração músico-cultural e fortalecendo a música e 

suas diversas formas de manifestação. 

 

3 – DAS CATEGORIAS: 

 

Art. 3º - O 10º Festival da Canção Canta Tapera Cidade Cultura terá as 

categorias Estudantil, Amador e Profissional, subdivididas por idade.  

 

CATEGORIA – ESTUDANTIL - Estudantes de Escolas Estaduais, Municipais e 

Particulares de Tapera/ RS, assim composta:  

 

Categoria Estudantil Infantil: (06 – 12 anos)  

 

Categoria Estudantil Infanto-juvenil: (13 –17 anos)  

 

CATEGORIA AMADOR - Participantes de Tapera e de Municípios da Região e 

demais Estados, assim composto: 

 

Categoria Amador Infantil (06 a 12 anos)  

Categoria Amador Infanto-Juvenil (13 a 17 anos)  

Categoria Amador Adulto   

 

CATEGORIA PROFISSIONAL - Participantes de Tapera e de Municípios da 

Região e demais Estados, assim composta: 

 

Categoria Profissional: (Idade Livre)    

 

Parágrafo Primeiro: Os critérios para cada categoria são: 

 

Categoria Estudantil: Somente poderão se inscrever nesta categoria 

estudantes do Município de Tapera que estejam frequentando, regularmente, 

as Escolas de Tapera/RS que não estejam recebendo cachês em suas 

apresentações. 

  

Categoria Amador: Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que 

atenderem aos seguintes critérios:  

- Candidatos que tenham a música SOMENTE como lazer e entretenimento; 

- Candidatos que NÃO sejam professores de canto, corais e técnicas vocais; 
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- Candidatos que NÃO tenham sido e/ou sejam, atualmente, cantores de bandas, 

trios, dupla e carreira solo.  

- Candidatos que NÃO sejam profissionais da música. 

- Candidatos que NÃO tenham CD e/ou DVDs gravados. 

 

Categoria Profissional: Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos 

que atenderem aos seguintes critérios: 

- Professores de canto, corais e técnicas vocais; 

- Candidatos que sejam ou tenham sido cantores de bandas, trios, duplas e carreira 

solo; 

- Músicos e cantores por profissão. 

- Todos os candidatos que se acharem aptos a participar nesta categoria. 

Parágrafo Segundo: É de total responsabilidade de cada candidato a escolha da 

categoria que irá participar, conforme os critérios estabelecidos no parágrafo 

Primeiro do Artigo 3º deste Regulamento e, em caso de denúncia e comprovação 

de inscrição irregular, o candidato será automaticamente desclassificado e não 

haverá devolução do valor da inscrição. 

 

Parágrafo Terceiro: O número total de vagas é de 100 inscrições.  

-15 vagas na Categoria Estudantil 06 a 12 Municipal  

-15 vagas na Categoria Estudantil 13 a 17 Municipal  

-15 vagas na Categoria Amador 06 a 12 

-15 vagas na Categoria Amador 13 a 17 

-20 vagas na Categoria Amador Adulto 

-20 Vagas na Categoria Profissional  

 

Parágrafo Quarto: Serão aceitas músicas brasileiras de qualquer época ou estilo. 

 

4 – DOS PARTICIPANTES: 

 

Art.4º - Poderão participar do 10º FESTIVAL DA CANÇÃO Canta Tapera 

Cidade Cultura todos os estudantes do Município de Tapera, e demais 

participantes/ intérpretes das Categorias Amador e Profissional descritas no  Art. 3º 

deste Regulamento. 

Parágrafo Primeiro: Cada candidato poderá participar representando sua Escola e 

seu Município em UMA ÚNICA CATEGORIA e com apenas uma música. 

 

Parágrafo Segundo: Somente poderão participar candidatos com formação 

individual, dupla e trio, NÃO cabendo aqui acompanhamento vocal, (back vocal, 

coral e afins). 

 

Parágrafo Terceiro – Neste Festival NÃO participarão grupos musicais com 

formação de bandas, corais ou orquestras.  
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Parágrafo Quarto – Os candidatos inscritos na Categoria Estudantil (somente 

alunos que estudam nas Escolas de Tapera) não poderão concorrer nas demais 

Categorias. 

 

5 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 5º - As inscrições estarão disponíveis a partir de 01 de Julho até às 12h (meio 

dia) do dia 31 de Julho de 2019.  

 

As Inscrições no Departamento Municipal de Cultura poderão ser feitas em 

formulário próprio do evento e deverão ser entregues no Departamento Municipal 

de Cultura, situado na Avenida Tancredo Neves, 965, em Tapera/ RS, junto ao 

Centro Administrativo, em envelope fechado com a cópia, exclusivamente, da 

Música a ser interpretada gravada em CD COM FAIXA ÚNICA EM SISTEMA DE 

ÁUDIO, e este deverá estar identificado com o nome da música, o tom musical e o 

nome do candidato (a). Ressalta-se que NÃO serão consideradas as inscrições 

que não atenderem todos os itens deste artigo. 

As Inscrições feitas pela internet – deverão ser encaminhadas somente para o 

E-mail: cultura@tapera.rs.gov.br, com todos os arquivos exigidos no presente 

regulamento, bem como comprovante de depósito da taxa de inscrição com o nome 

do participante e número documento identidade.   

Salientamos que NÃO serão aceitos arquivos em e-mails separados. 

 

Parágrafo Primeiro – A Banda executará a Música no tom indicado e na versão 

descrita na ficha de inscrição do candidato. Em caso de não haver indicação, será 

feito no tom e versão original da música e NÃO será trocado. 

 

Parágrafo Primeiro –  

 

Art. 6º - As fichas de inscrição estarão à disposição na Prefeitura Municipal de 

Tapera, junto ao Departamento Municipal de Cultura e também no Site: 

www.tapera.rs.gov.br , no link regulamento e inscrições  10º FESTIVAL DA  

CANÇÃO – Canta Tapera -  Cidade Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@tapera.rs.gov.br
http://www.tapera.rs.gov.br/
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Art. 7º -  VALOR DAS INSCRIÇÕES:   

 

R$ 40,00 (Quarenta Reais) para a Categoria Estudantil. 

 

R$ 80,00 (Oitenta Reais) para a participação na Categoria Amador.  

 

R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) para inscrição na Categoria Profissional. 

 

Valores pagos em moeda corrente nacional, no momento da entrega da Ficha de 

Inscrição, junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal e no caso de inscrição por 

internet, mediante depósito bancário identificado (Nome e Nº de Identidade) na 

seguinte conta:  

Banco Banrisul. Agência 0937 e Conta Corrente nº 04.018 709-07 

Após efetuar o depósito enviar o comprovante para o Departamento 

Municipal de Cultura, e-mail: cultura@tapera.rs.gov.br junto com demais 

documentos. 

 

Art. 8º - Descrição dos Critérios e documentos para Inscrições: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 

b) Em caso de menor de idade com o nome e assinatura do Pai ou 

Responsável legal munidos de Documento de Identidade; 

c) Na inscrição dos candidatos estudantes do Município deverá constar 

o nome da Escola e assinatura do Diretor; 

d) Quatro cópias da letra da música (na íntegra) a ser interpretada, 

digitada e impressa em letra de forma, com o nome do candidato e 

descrição da categoria que está inscrito e o Tom Musical; 

e) Termo de autorização para uso de imagens (fotografias) 

f) Pagamento da taxa de inscrição em moeda corrente no ato da 

inscrição. 

g) Entrega do CD COM FAIXA ÚNICA EM SISTEMA DE ÁUDIO 

devidamente identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@tapera.rs.gov.br
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6 - DA PREMIAÇÃO: 

Art. 9º - A premiação aos candidatos vencedores será em dinheiro (moeda 

corrente) do 1º ao 5º lugar por categoria e troféu do 1º ao 8º lugar por categoria, 

conforme descrição abaixo: 

 

Categoria ESTUDANTIL INFANTIL: (6 – 12 anos) 

1º Lugar  – R$ 500,00 + troféu 

2º Lugar  – R$ 400,00 + troféu 

3º Lugar  – R$ 300,00 + troféu 

4º Lugar –  R$ 200,00 + troféu 

5º Lugar –  R$ 100,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 

7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

Categoria ESTUDANTIL JUVENIL:  (13 – 17 anos) 

1º Lugar  – R$ 500,00 + troféu 

2º Lugar  – R$ 400,00 + troféu 

3º Lugar  – R$ 300,00 + troféu 

4º Lugar –  R$ 200,00 + troféu 

5º Lugar –  R$ 100,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 

7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

Categoria  Amador  06 a 12 Anos: 

1º Lugar  – R$ 500,00 + troféu 

2º Lugar  – R$ 400,00 + troféu 

3º Lugar  – R$ 300,00 + troféu 

4º Lugar –  R$ 200,00 + troféu 

5º Lugar -   R$ 100,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 

7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

Categoria Amador Infanto-Juvenil 13 a 17 anos:  

1º Lugar  – R$ 600,00 + troféu 

2º Lugar  – R$ 500,00 + troféu 

3º Lugar  – R$ 400,00 + troféu 

4º Lugar –  R$ 300,00 + troféu 

5º Lugar -   R$ 200,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 
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7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

Categoria Amador Adulto:  

1º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu 

2º Lugar – R$ 800,00 + troféu 

3º Lugar – R$ 600,00 + troféu 

4º Lugar – R$ 400,00 + troféu 

5º Lugar – R$ 200,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 

7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

 

Categoria PROFISSIONAL  

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu 

2º Lugar – R$  1.300,00 + troféu 

3º Lugar – R$  1.000,00 + troféu 

4º Lugar – R$  800,00 + troféu 

5º Lugar – R$  600,00 + troféu 

6º Lugar – Troféu 

7º Lugar – Troféu 

8º Lugar – Troféu 

 

(Totalizando R$ 14.700,00 em dinheiro mais 48 troféus) 

 

 

 

 

 

 

 

7 – DOS  ENSAIOS:  

 

Art. 10º - Os ensaios serão realizados no Auditório do Centro de Eventos de 

Tapera/RS, da seguinte forma:  

 

 

Dia 24/08/2019 – Sábado:  

1 - Categoria Estudantil - Das 09h às 12h  

2 - Categoria Amador Infantil e Infanto-Juvenil – Das 14h às 17 horas.  

 

Dia 25/08/2019 – Domingo: 

3 - Categoria Amador Adulto - Das 09h à 12h. 
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4 - Categoria Profissional: Das 14h às 16h  

(Ambos por ordem de chegada) 

Parágrafo Primeiro  - O candidato que chegar após o horário estabelecido para o 

ensaio, estará automaticamente desclassificado, sem direito a reembolso do valor 

da inscrição. 

 

Parágrafo Segundo - Todos os participantes deverão chegar no ensaio e se 

apresentar à Comissão Organizadora nos horários estabelecidos e poderão passar 

até 2 (duas) vezes a música, se a Banda e o cantor  julgarem necessário. 

 

Parágrafo Terceiro - Quando o calouro se apresentar à comissão organizadora 

para o ensaio, o mesmo fará o sorteio da ordem da sua apresentação para a noite. 

 

 

8 -  DAS APRESENTAÇÕES: 

Art. 11º - As apresentações do 10º Festival da Canção Canta Tapera - 

Cidade Cultura serão em  dois dias, da seguinte forma:  

 

Dia 24/08– Sábado – Horário de início 19 horas 

Iniciando pela Categoria Estudantil 06 a 12 anos e 13 a 17 anos 

respectivamente. 

E Categoria Amador 06 a 12 anos e 13 a 17 anos respectivamente. 

 

Dia 26/08 – Domingo – Horário de início 17 horas  

Iniciando pela Categoria Amador Adulto e após a Categoria Profissional  

 

Art. 12º - Ao ser chamado para a sua apresentação, cada participante terá o prazo 

máximo de 1 (um) minuto para iniciar sua apresentação. Caso não atenda à 

exigência, será automaticamente desclassificado pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 13º - Após entregue e efetivada a Inscrição do candidato, a música a ser 

interpretada NÃO poderá ser substituída. 
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9 – DA INFRAESTRUTURA PARA ENSAIO E APRESENTAÇÃO: 

 

Art. 14º - A Comissão Organizadora disponibilizará estrutura de Banda Base, 

formada por músicos profissionais com o suporte de equipamentos compatíveis 

para acompanhamento dos candidatos com qualidade no ensaio e nos dias das 

apresentações, NÃO sendo permitido outra banda e/ou músicos para 

acompanhamento, a não ser que o próprio candidato queira tocar algum 

instrumento junto na sua apresentação. 

 

Parágrafo Primeiro - Os participantes NÃO poderão utilizar recursos de playback 

(MD/trilhas musicais/MID/ VS entre outros recursos).  

 

Parágrafo Segundo:  As interpretações serão somente AO VIVO, com a Banda 

Base disponibilizada pelo Festival ficando terminantemente proibido o uso de 

quaisquer recursos. 

 

10 – DAS COMISSÕES: 

 

Art. 15º - A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer, é responsável pela Organização Geral, 

tabulação, apuração e divulgação dos resultados. 

 

Art. 16º - Caberá à Comissão Organizadora a indicação da Comissão Julgadora, 

composta de especialistas na área musical; músicos, cantores profissionais, 

professores de música e canto, em número ímpar, preferencialmente de fora do 

Município de Tapera, garantindo assim uma maior credibilidade ao evento. 

 

Art. 17º - Será de responsabilidade da Comissão Organizadora a exigência do 

cumprimento fiel deste Regulamento pelos candidatos participantes do Festival, 

bem como desclassificar os participantes que não observarem as disposições do 

mesmo e contrariarem as normas de organização do evento. 

 

Art.  18º - Caberá única e exclusivamente aos integrantes da Comissão Julgadora 

analisar, julgar e dar as notas que avaliarem coerentes a cada candidato, conforme 

os critérios estabelecidos neste Regulamento, independente de estilos e 

preferências musicais, entregando as planilhas com as notas atribuídas e 

assinadas, para a Comissão de Apuração dos Resultados finais. 
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11 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA PONTUAÇÃO: 

 

Art. 19º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios a serem aplicados em ambas 

categorias e modalidades:   

 

 

Critérios Pontuação  

Afinação De 1 a 10   

Interpretação De 1 a 10   

Ritmo De 1 a 10   

Dicção De 1 a 10   

 

O total de pontos de cada participante será tabulado mediante a soma das notas de 

cada Jurado, conforme os critérios estabelecidos no Art. 19º, sendo definida a 

classificação por Categoria, de acordo com a média das notas dos Jurados.  

 

Art. 20º - Em caso de Empate na somatória da pontuação, será considerada a 

pontuação recebida no seguinte critério: 

 

1º) Maior número de pontos em AFINAÇÃO 
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12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Art. 21º - Fica garantido o direito à livre expressão de qualquer candidato e das 

torcidas organizadas, exceto no destrato público ao evento, ou a qualquer um dos 

participantes, instituições, parceiros, bem como à organização ou aos 

patrocinadores e demais pessoas envolvidas na Organização do Festival, sob pena 

da desclassificação do seu candidato. 

 

Art. 22º - A Comissão Organizadora do evento poderá, a qualquer momento, 

desclassificar os participantes que não observarem as disposições constantes 

deste Regulamento e contrariarem as Normas de Organização do Evento. 

 

Art. 23º - Os Realizadores do Evento se isentam da responsabilidade pelo não 

cumprimento do Cronograma de ensaios por parte do participante. 

 

Parágrafo Primeiro: Os participantes deverão estar no local do evento nos dias de 

ensaio conforme horário estabelecido no item 7 – Artigo 10º e com antecedência 

mínima de 30 minutos (meia hora) antes do início de sua apresentação, evitando 

assim, quaisquer transtornos por atrasos e falta de informações.  

 

Parágrafo Segundo: As apresentações serão mediante a ordem do sorteio feito no 

momento do ensaio. 

 

Parágrafo Terceiro: As premiações serão entregues nas noites de 24/08 e 

25/08/2019, de acordo com as categorias, após a divulgação dos resultados finais. 

 

Parágrafo Quarto: As planilhas de avaliação e a tabulação dos resultados de cada 

Jurado ficarão arquivadas junto à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Lazer de Tapera, devidamente assinadas pelos membros da Comissão Julgadora, 

ficando reservado o direito da não divulgação no dia do evento e as pontuações 

finais/ classificação, serão publicadas a partir de 28 de Agosto de 2019, no site da 

Prefeitura Municipal de Tapera-RS, www.tapera.rs.gov.br a partir das 14 horas. 

 

Parágrafo Quinto: O material entregue para a inscrição não será devolvido aos 

participantes, ficando no arquivo da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Lazer de Tapera. 

 

Parágrafo Sexto -  Os Organizadores do Festival não se responsabilizam pelas 

despesas e ou quaisquer ônus dos participantes do evento. 

 

Parágrafo Sétimo: É terminantemente proibido o contato antecipado e/ou 

particular com a Banda que acompanhará os candidatos. Toda e qualquer 

informação e/ou orientação necessária deverá ser feita diretamente à Comissão 

Organizadora, junto ao Departamento Municipal de Cultura. 

http://www.tapera.rs.gov.br/
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13 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Art. 24º - A participação no 10º FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, AMADOR 

E PROFISSIONAL Canta Tapera -  Cidade Cultura  implica no conhecimento 

e na aceitação, pelo candidato, de todas as disposições deste Regulamento e, em 

caso de não cumprimento, haverá desclassificação. 

 

Art. 25º - A pontuação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou 

impugnações. 

 

Art. 26º - Os casos omissos que por ventura surgirem no evento serão resolvidos 

única e exclusivamente pela Comissão Organizadora do Festival. 

 

Art. 27º – No 10º FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, AMADOR E 

PROFISSIONAL – Canta Tapera - Cidade Cultura não haverá cobrança de 

ingressos e venda de bebidas alcoólicas, sendo proibida a entrada de pessoas 

portando bebidas alcoólicas e refrigerantes, bem como é proibido levar lanches e 

similares. 

 

Art. 28º - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA, DESORTO E LAZER  

TAPERA/ RS, 01 de Julho de 2019.  


