
 
                   SECRETARIA DE CULTURA 

 

DECRETO Nº _______, DE ____ DE MAIO DE 2019 

 

Aprova o regulamento do enCANTA NOVA LIMA 

 FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO -  2019. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LIMA, no uso das atribuições que lhe confere o 

 art._____ da Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o regulamento do enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-

 LIMENSE DA CANÇÃO - 2019, que integra o presente decreto. 

Art. 2º As despesas decorrentes da premiação destinada aos vencedores do  enCANTA 

 NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO / 2019 correrão por conta da 

 seguinte dotação orçamentária 10002.13392.0381.2125.339031.0000 – ficha 423. 

Art.3º Estre decreto entra em vigor na data da sua publicação 

 

Prefeitura Municipal de Nova Lima em, ____ de maio de 2019 

 

 

VITOR PENIDO DE BARROS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



  enCANTA NOVA LIMA 

FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO / 2019 

REGULAMENTO 

1. DO OBJETIVO  

1.1. O  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019 – é uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima, organizado e promovido pela Secretaria Municipal de 

Cultura por meio da Escola de Música de Nova Lima - José Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil”, 

tendo como objetivo incentivar o gosto pela Música Popular Brasileira; fomentar, revelar, 

reconhecer e valorizar os talentos musicais do município ( músicos, compositores e intérpretes); 

aprimorar e desenvolver a cultura musical; promover o intercâmbio artístico-cultural e estimular 

a criação e difusão musical nova-limense, cedendo um espaço para as apresentações e aberto 

para toda a comunidade. 

1.2. O  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019 – será realizado na 

Praça Bernardino de Lima, Centro – Nova Lima/MG, com eliminatórias nos dias 13, 14 e 15 de  

setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo) a partir das 20h, culminando com a grande final na 

sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019, a partir das 20h. 

1.3. O descumprimento por parte dos participantes, em qualquer das normas, condições e prazos, 

resultará na imediata desclassificação em qualquer fase do  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL 

NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. A participação no  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019  está 

condicionada ao preenchimento e à apresentação pelos participantes da ficha de inscrição, da 

declaração de autoria e ineditismo e da declaração de abdicação de recolhimento da 

contribuição junto ao ECAD, que deverão ser devidamente preenchidas e enviadas, desde a 

publicação deste edital até o dia 09/08/2019. Toda a documentação está disponível no site oficial 

da Prefeitura Municipal de Nova Lima ou na Escola de Música de Nova Lima - José Acácio de 

Assis Costa – “Zé Fuzil” – Rua Franzem de Lima, 73 – Centro – Nova Lima/MG, local para onde 

deverão ser enviadas pessoalmente ou através do e-mail emusicanl@gmail.com . 

2.2. O presente concurso contempla compositores nova-limenses e ou residentes no Município de 

Nova Lima, desde que atestem tal informação por meio de comprovante de residência, sendo 

este participante do grupo musical ou não. 

2.3. A inscrição será considerada confirmada ou não, após a verificação da Comissão Organizadora 

que enviará um e-mail aos candidatos e será efetivada somente após: 

2.3.1. Preenchimento e envio de todos os campos da Ficha de Inscrição; 

2.3.2. Cópia impressa ou digitalizada de comprovante de crédito no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) em favor do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima, da Caixa 

Econômica Federal, Agência 0134, Conta Corrente 141-2, Operação 006. 

2.3.3. Envio de cópias dos seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de residência recente 

(últimos 3 meses) de todos os compositores da música. 

2.3.4. Envio da Declaração de abdicação de recolhimento da Contribuição junto ao ECAD, devidamente 

preenchida e assinada, individualmente, por cada um dos compositores das músicas inéditas. 

2.3.5. Envio de 5 cópias das letras cifradas, digitadas em computador, em fonte Arial 12. 

2.3.6. Envio de áudio da canção em formato MP3/WMA. 
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2.3.7. Envio da declaração de autoria e ineditismo da Música inscrita. 

2.3.8. Envio da autorização do responsável para menores de 18 anos em eventos públicos, caso 

necessário. 

2.4. A falta de documentação ou preenchimento incorreto da ficha de inscrição implicará na 

desclassificação automática do concorrente. 

2.5. Cada concorrente poderá inscrever até 02 (duas) músicas, porém 01 (uma) única composição 

poderá ser classificada para o Festival. 

 

3. DAS MÚSICAS / COMPOSIÇÕES 

3.1. As músicas inscritas deverão ser originais e inéditas, e com letras na língua portuguesa. 

3.1.1. O participante que se declarar autor e compositor das músicas inéditas inscritas no  enCANTA 

NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019 será responsável legalmente pela 

veracidade desta informação. 

3.1.2. São consideradas músicas inéditas aquelas que não foram gravadas em CD ou DVD pertencentes 

a alguma gravadora; são consideradas músicas originais as que não contiverem plágios, nem 

adaptações ou versões de outros compositores; aquelas que não tenham sido premiadas em 

outros Festivais. 

3.1.3. Composições de terceiros deverão ser acompanhadas de uma autorização assinada pelo 

compositor e documentação deste, permitindo a sua inscrição. 

3.2. Serão automaticamente desclassificadas as composições que apresentem palavras de baixo 

calão ou revelem qualquer apologia à violência, drogas, banalização do sexo, política, 

discriminação ou crimes em geral. 

3.3. As composições apresentadas, inscritas neste edital, poderão ser utilizadas para divulgação do 

enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019 e da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima. 

3.4. O material apresentado ficará arquivado na Escola de Musica de Nova Lima – “José Acácio de 

Assis Costa – Zé Fuzil” e não será devolvido em nenhuma hipótese. 

 

4. DA PRÉ-SELEÇÃO DAS MÚSICAS / COMPOSIÇÕES 

4.1. Uma Comissão pré-selecionada, sob a coordenação da Secretaria de Cultura / Escola de Musica 

de Nova Lima – “José Acácio de Assis Costa – Zé Fuzil” selecionará as músicas inscritas. 

4.2. A Comissão de pré-seleção será composta por até 07 (sete) avaliadores com notório saber, 

ligados às artes e cultura - músicos, instrumentistas, poetas, escritores e afins, que serão os 

responsáveis pela classificação dos semifinalistas. 

4.3. Serão pré-selecionadas 20 (vinte) canções. Os compositores semifinalistas serão notificados 

/convocados e a classificação será divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Lima 

até o dia 15 de agosto/2019, como também ficará à disposição dos interessados na Escola de 

Musica de Nova Lima - José Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil”. 

4.4. Os compositores pré-selecionados deverão encaminhar à organização uma declaração sobre 

direitos de imagem de todos os compositores, intérpretes e músicos que apresentarão a canção 

no palco durante as eliminatórias e a grande final, como também cópia da identidade e do CPF 

de todos os músicos que defenderão a canção no palco. 

4.5. Apresentar o rider técnico, mapa de palco e input list.  

 



4.6. A Comissão de Pré-Seleção é soberana. Às suas decisões não cabem recursos, reavaliações ou 

quaisquer espécies de reivindicações. 

 

5. DA FASE ELIMINATÓRIA E FINAL 

5.1. Das 20 (vinte) músicas pré-selecionadas, 07 (sete) se apresentarão na primeira eliminatória do 

dia 13 de setembro/2019 (Sexta-feira), às 20h; 07 (sete) se apresentarão na segunda eliminatória 

do dia 14 de setembro/2019 (sábado), 20h e 06(seis) se apresentarão na terceira eliminatória no 

dia 15 de setembro/2019 (domingo), ao final será divulgado as finalistas que irão se apresentar 

no dia 20 de setembro/2019 (sexta-feira), na grande final. 

5.2. A ordem das apresentações, passagens de som e dos ensaios (data/horário) será decidida, com 

antecedência, através de sorteio na presença dos respectivos compositores ou representantes 

legais. 

5.3. A grande final será realizada no dia 20 de setembro/2019 (sexta-feira), às 20h, com as 05 (cinco) 

melhores classificadas da fase eliminatória. 

5.4. Todas as apresentações serão na Praça Bernadino de Lima, Centro, Nova Lima/MG 

5.5. A defesa da música pré-classificada poderá ser realizada por uma Banda com no máximo 08 

componentes, sendo que a Banda deverá estar disponível para apresentação durante o horário 

pré-estabelecido no sorteio. 

5.6. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de samplers, pré-gravações ou play backs. 

5.7. Haverá no local um palco com todas as condições necessárias (aparelhagem de som e 

iluminação) para as apresentações; sendo de responsabilidade de cada concorrente os seus 

instrumentos próprios. 

5.8. O corpo da Bateria(bumbo, tambores e estantes) serão compartilhados entre os participantes 

em comum acordo, bem como os amplificadores de guitarra e contrabaixo da equipe de som 

contratada para sonorizar o evento. 

5.9. As apresentações das fases eliminatórias e final se darão perante uma Comissão Julgadora, 

composta por até 07 (sete) jurados, renomados representantes do meio musical e das artes, 

selecionados pela equipe organizadora, sendo que um deles será nomeado presidente e que 

adotarão os seguintes critérios para a avaliação de cada música / composição: 

5.9.1. Letra; 

5.9.2. Melodia; 

5.9.3. Arranjos; 

5.9.4. Interpretação ( voz / afinação ); 

5.9.5. Presença de palco; 

5.10. As notas para cada quesito variarão de 1,0 e 10,0 sem fracionamento. 

5.11. Os resultados das fases eliminatórias e da grande final serão revelados pelo Júri, na mesma 

noite, após as apresentações de todos os concorrentes e na presença de todos. Haverá um show 

de encerramento em cada Etapa. 

5.12. Ao final das 02 (duas) etapas eliminatórias haverá um novo sorteio para a grande final. 

5.13. As decisões do Júri em todas as etapas são soberanas e irrecorríveis. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Todas as 20 (vinte) canções pré-selecionadas farão jus à uma medalha e a um Certificado de 

Participação do  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO – 2019.  

6.2. As 03 (três) primeiras canções classificadas também receberão as seguintes premiações: 



6.2.1. 1º lugar: Troféu mais um prêmio no valor de R$ 5.000,00 

6.2.2. 2º lugar: Troféu mais um prêmio no valor de R$ 3.000,00 

6.2.3. 3º lugar: Troféu mais um prêmio no valor de R$ 2.000,00 

6.2.4. A Comissão Organizadora fornecerá água aos participantes durante cada apresentação, mas não 

terá responsabilidade com deslocamentos e hospedagens dos concorrentes.   

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. À Comissão Organizadora reserva-se o direito de desclassificar qualquer composição, em 

qualquer fase do Festival, caso haja irregularidade de conduta de qualquer um dos seus 

defensores (compositores, intérpretes, instrumentistas ou apoio). 

7.2. A qualquer tempo o presente regulamento poderá ser alterado no todo ou em parte, por 

motivos de interesse público, intempéries da natureza, ou outras circunstâncias que impeçam a 

realização das apresentações; sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

7.3. Em caso de intempéries da natureza(chuva) ou outro motivo justificado que impeça a realização 

do evento na Praça Bernadino de Lima, o evento poderá ser automaticamente transferido para o 

Teatro Municipal.  

7.4. Maiores esclarecimentos e informações podem ser solicitados na Secretaria Municipal de 

Cultura, 3541-9635 ou na Escola de Musica de Nova Lima – José Acácio de Assis Costa – “Zé 

Fuzil”, 3542-5923 (Rua Franzen de Lima, 73 – Centro, Nova Lima/MG), e-mail: 

emusicanl@gmail.com. 

7.5.  Após a assinatura do termo de inscrição, pressupõe-se a plena aceitação e concordância com os 

termos do presente regulamento.  

7.6. Os casos não esclarecidos ou omissos neste regulamento geral serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do  enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO/2019. 

 

 

Nova Lima, 15 de maio de 2019 

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Lima 

Vitor Penido de Barros 

 

 

Secretaria Municipal de Cultura 

Tatiana Pessoa Geckler 

 

 

Escola de Música de Nova Lima – José Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil” 

Ângela Kaminski 
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                          SECRETARIA DE CULTURA 

 

 

 enCANTA NOVA LIMA 

FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO – 2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E DE INEDITISMO DA MÚSICA 

 

 

Eu _______________________________________________________________________________, 
RG nº ______________________, Órgão Expedidor/UF: ______________________________________                 
e CPF nº _________________________, declaro para os devidos fins que a obra musical intitulada: 
____________________________________________________________________________________, 
inscrita no I enCANTA NOVA LIMA – FESTIVAL NOVA-LIMENSE DA CANÇÃO / 2019, é de minha autoria e 
é inédita. 

 

 

 

Nova Lima, _____________________de _________ de 2019 

 

 

_____________________________________________________________ 

Autor 

 

 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 enCANTA NOVA LIMA 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE NOVA LIMA – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


