
Decreto nº 256 
de 24 de junho de 2019 

APROVA O REGULAMENTO DO I FESTIVAL PARDINHO DE SERTANEJA RAIZ 
DE SÃO CARLOS. 
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 13.793/19, 
DECRETA 
Art. 1º Fica aprovado para o ano de 2019 o regulamento do I Festival Pardinho de 
Sertaneja Raiz de São Carlos, que consta no Anexo I do presente Decreto. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Carlos, 24 de junho de 2019. 
AIRTON GARCIA FERREIRA 
Prefeito Municipal 
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se 
CARLOS AUGUSTO COLUSSI 
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
 

ANEXO I 
REGULAMENTO DO I FESTIVAL PARDINHO DE SERTANEJA RAIZ 

CAPÍTULO I 
DO FORMATO 

Art. 1º O I Festival Pardinho de Sertaneja Raiz de São Carlos é um festival de duplas 
interpretando canções sertanejas raiz inéditas e originais ou músicas consolidadas 
na cena Sertaneja Raiz e com a temática livre, e será constituído de uma categoria: 
“Dupla Sertaneja Raiz”. 
§ 1º Entende-se por inédita a música que não tenha sido distribuída comercialmente, 
nem lançada por gravadora com selo e registro no ECAD e, como original, a que não 
contiver plágio, adaptação, ou conteúdo similar de outro autor ou compositor. 
§ 2º Entende-se por músicas consolidadas na cena Sertaneja Raiz as que já tenham 
sido distribuídas comercialmente ou lançadas por gravadora com selo e registro no 
ECAD. 
§ 3º As músicas deverão ser apresentadas por duplas, com acompanhamento 
próprio ou de terceiros, sem a presença de “playback”, sequencial, ou similar, em 
todas as etapas. 
§ 4º Na categoria “Dupla Sertaneja Raiz”, o acompanhamento musical deve ser por 
instrumentos acústicos ou eletrificados, com ao menos 1 (uma) viola caipira 
(optativos: violão e acordeon), sendo expressamente vedado o uso de “playback”, 
sequencial, ou similar, em todas as apresentações. 
 

CAPÍTULO II 
DATA, APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º O Festival será realizado em duas etapas, na cidade de São Carlos, nas 
datas e horários a seguir: 
I - Classificação: dia 4 de agosto, a partir das 13 horas, acontecem as apresentações 
públicas das duplas inscritas no Festival. Esta etapa tem por objetivo a seleção de 
10 (dez) duplas para a final por uma comissão julgadora composta por pessoas 
envolvidas com a cultura e de notável conhecimento musical. O resultado dessa 
etapa será divulgado no próprio dia 4 de agosto, após as apresentações de todas 
duplas. Caso haja mais de 20 inscrições, ao término do período de inscrições, uma 
Comissão Selecionadora fará uma seleção prévia de 20 (vinte) duplas, através do 
material entregue no ato das inscrições, e o resultado será divulgado até a data de 
26 de julho de 2019; 



II - Final: dia 25 de agosto, a partir das 15 horas, concorrendo as 10 (dez) duplas 
finalistas, acontece a apresentação pública para serem escolhidas as 3 (três) duplas 
premiadas, sendo 1º, 2º e 3º lugares na categoria “Dupla Sertaneja Raiz”. 
§ 1º As apresentações da fase classificatória serão realizadas no CEMAC – Centro 
Municipal de Cultura, Rua São Paulo, nº 745, Centro, no dia 4 de agosto, a partir das 
13 horas, e a final será realizada no Teatro Municipal de São Carlos, Rua Sete de 
Setembro, nº 1735, Centro, conforme data e horário acima. 
§ 2º A ordem das músicas para apresentação nas duas etapas seguirá a ordem de 
sorteio previamente realizada pela Comissão Organizadora. 
§ 3º As interpretações deverão ser executadas da forma como as músicas foram 
inscritas, ou seja, com os mesmos cantores e instrumental contidos na ficha de 
inscrição. O não cumprimento deste parágrafo torna a dupla desclassificada 
automaticamente do I Festival Pardinho de Sertaneja Raiz de São Carlos. 
§ 4º A aparelhagem de som estará à disposição para a passagem de som, antes do 
início das apresentações, ficando a critério das duplas levar os cabos de conexão 
dos instrumentos eletrificados. 
§ 5º Os intérpretes deverão apresentar-se uma hora antes do início de sua 
apresentação no local das etapas, com instrumentos próprios. O não cumprimento 
deste parágrafo torna a dupla desclassificada automaticamente. 
§ 6º As duplas terão o tempo limite de 5 (cinco) minutos para iniciar a sua 
interpretação musical, contado a partir do anúncio oral feito pelo apresentador do 
festival. O não cumprimento desse prazo desclassificará a dupla imediatamente. 
§ 7º Todas as despesas referentes à participação no I Festival Pardinho de 
Sertaneja Raiz de São Carlos ocorrerão por conta exclusiva dos participantes. 
§ 8º O festival é organizado por uma comissão formada pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Cultura - Departamento de Artes e Cultura e convidados. 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º As inscrições serão abertas a partir da publicação deste regulamento, no site 
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/diario-oficial.html - Diário Oficial do 
Município, até a data limite de 12 de julho de 2019. 
§ 1º Cada dupla participante terá direito a inscrever uma única música, seja inédita 
ou não. 
§ 2º A inscrição será gratuita. 
§ 3º As inscrições devem ser feitas no CEMAC, Rua São Paulo, 745, CEP 13.560-
340, Centro, das 08 horas às 17 horas, ou via correio, endereçadas ao CEMAC – I 
FEPASC – Festival Pardinho de Sertaneja Raiz de São Carlos, no endereço acima. 
§ 4º As inscrições de menores de 18 anos deverão ser realizadas pelo responsável 
legal. 
§ 5º Somente serão aceitas músicas consideradas como sertaneja raiz, com a letra 
na língua portuguesa. 
§ 6º As inscrições deverão conter o seguinte material: 
I - Envelope contendo 1 (um) CD ou Pendrive com vídeo da dupla interpretando a 
música escolhida para participação no Festival, juntamente com os seguintes 
documentos: 
a) Ficha de inscrição (Anexo A) totalmente preenchida pelo responsável ou 
intérprete principal; 
b) 1 (uma) cópia da letra da canção, com o título da música e seus autores, e 
mencionado se a mesma é inédita ou não; 
c) 1 (uma) cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, PIS/NIT/PASEP). O 
representante da dupla deverá ter conta bancária; 
§ 7º Considera-se intérprete principal o músico eleito pela dupla participante para ser 
o seu responsável. 



§ 8º A ficha de inscrição e o regulamento poderão ser encontrados no site da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, www.saocarlos.sp.gov.br, e no CEMAC, sito à 
Rua São Paulo, 745, Centro, das 08 horas às 17 horas. 
§ 9º As duplas inscritas com material incompleto serão desclassificadas. 
§ 10. O material inscrito não será devolvido. 
§ 11. É vedada a participação no I Festival Pardinho de Sertaneja Raiz de São 
Carlos: de membros do júri, de pessoas com grau de parentesco com membros do 
júri, de funcionários da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, de pessoas com 
grau de parentesco com membros da comissão organizadora, bem como a inscrição 
de composições dos membros do júri. 
 

CAPÍTULO IV 
DO JÚRI 

Art. 4º A comissão julgadora será composta por 5 (cinco) pessoas envolvidas com a 
cultura e de notável conhecimento musical. Cada membro da comissão julgadora 
atribuirá durante a interpretação musical de cada dupla uma nota de 5 (cinco) a 10 
(dez). 
§ 1º Será julgado somente um quesito: interpretação de música inédita e original ou 
música consolidada. 
§ 2º Das decisões do júri não cabem recursos. 
§ 3º Em caso de empate, a Comissão Julgadora decidirá qual dupla será classificada 
ou vencedora. 
 

CAPÍTULO V 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 5º Será distribuída aos 3 (três) primeiros colocados da categoria “Dupla 
Sertaneja Raiz” a seguinte premiação: 
I - 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 
II - 2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
III - 3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais). 
§ 1º A premiação será paga pela Prefeitura Municipal de São Carlos simbolicamente, 
por meio de certificado no ato de anúncio dos vencedores. 
§ 2º Os três primeiros colocados deverão apresentar documento original com foto e 
dados de conta bancária para receber a premiação que será realizada em dia, hora 
e local a ser definidos pela Comissão Organizadora. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 6º Na hipótese de ocorrência de força maior, ato de autoridade administrativa ou 
judicial, assim como, atos da natureza, queda de energia, acidentes e outras 
fatalidades ou circunstâncias que impeçam a realização das apresentações, 
qualquer etapa poderá ser adiada. 
Parágrafo único. No caso de início de uma apresentação e a mesma sendo 
impedida ou interrompida em razão de qualquer hipótese prevista neste regulamento 
haverá a repetição da apresentação. 
Art. 7º Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos soberanamente 
pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal da Cultura de São Carlos, não 
cabendo recurso. 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
Ficha de Inscrição 

 
Nome do participante (Intérprete principal): 
__________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________Nº______ 
 
Cidade: _______________________Estado: __________CEP: _______________________ 
 
RG: _________________________________ CPF: ________________________________ 
 
Telefone: (    )________________________ Celular: (    )____________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________ 
 
Nome da Música: ___________________________________________________________ 
 
Ritmo: ____________________________________________________________________ 
 
Compositores: _____________________________________________________________ 
 
Nome da Dupla: ____________________________________________________________ 
 
1ª Voz ____________________________________________________________________ 
 
2ª Voz ____________________________________________________________________ 
 
Nome dos músicos participantes: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Instrumentos musicais utilizados: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

* A ficha deverá ser preenchida em letra de forma. 
* Ao assinar a ficha de inscrição, o inscrito atesta que leu o regulamento do Festival e aceita 
as condições por ele expressas. 
 

São Carlos, _______ de______________________ de 2019. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO INTÉRPRETE PRINCIPAL 

OU RESPONSÁVEL 
 


