
REGULAMENTO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA NO CARNAVAL DE RUA DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2019  
 

 CAPÍTULO I DAS NORMAS GERAIS  

 Artigo 1º - O desfile das Escolas de Samba e blocos obedecerá às normas contidas no 

 presente Regulamento.  

 Artigo 2º - O desfile será integrado por Escolas de Samba de São José do Rio Preto, no dia 

 3 de março de 2019, na Avenida Duque de Caxias, defronte ao Complexo Swift de Educação 

 e Cultura, com início às 20h, seguindo ordem definida por sorteio.  

 Artigo 3º- As Escolas que não desfilarem ou descumprirem o Regulamento sofrerão as 

 penalidades previstas.  

 Artigo 4º - Escolas que estejam cumprindo penalidades de desfiles anteriores estão 

 impedidas de participar do Desfile do Carnaval de Rua 2019.  

 

 CAPITULO II DO TEMPO DO DESFILE  

 Artigo 5º- Fica definido o tempo máximo de 45” (quarenta e cinco minutos) e o mínimo de 

 30” (trinta minutos) para o desfile de cada Escola de Samba. O tempo passa a ser contado 

 com a autorização para o inicio do desfile, feito pelo representante da Comissão 

 Organizadora.  

 § Único - Um representante da Comissão Organizadora disparará o cronômetro e 

 acompanhará a agremiação até a passagem do último componente, quando encerrará o 

 tempo. Anotará então na ficha descritiva e colherá o visto do representante da agremiação, 

 previamente indicado no ato de inscrição e devidamente identificado.  

 

 CAPÍTULO III DA COORDENAÇÃO DO DESFILE  

 Artigo 6º - A coordenação do desfile é de competência da Secretaria Municipal de Cultura.  

 § único - A direção artística dos desfiles das Escolas compete a cada uma das agremiações, 

 representadas por sua diretoria.  

 

 CAPITULO IV DA COMISSÃO  

 Artigo 7º - A Comissão Organizadora se incumbirá de coordenar a concentração, 

 cronometragem e dispersão e poderá contar em sua formação com um representante de cada 

 uma das agremiações, indicado no ato da inscrição e devidamente identificado como 

 membro desta (camiseta ou crachá).  

 §1º - Compete à Comissão de Concentração, disciplinar  e organizar na concentração a 

 armação das agremiações, na ordem estabelecida no sorteio,  como prevê este 

 Regulamento.  

 §2º - É obrigação de cada agremiação apresentar o mapa da escola, descrevendo a ordem de 

 cada setor da agremiação (comissão de frente, alas e alegorias)  

 §3º - A Comissão de Concentração fiscalizará a Escola na armação e elaborará ficha 

 descritiva a fim de comprovar o cumprimento das especificações previstas no Edital do 

 Prêmio Nelson Seixas para as Escolas que venceram o mesmo. A ficha será assinada pelo 

 presidente da agremiação ou por membro por ele indicado.  

 §4º - Havendo recusa da agremiação em assinar ficha de que trata o parágrafo anterior, fica 

 valendo as informações anotadas pelo representante da Comissão Organizadora, não 

 cabendo recurso posterior.  

 

 CAPITULO V DO DESFILE  

 Artigo 8º - A agremiação já concentrada deverá ocupar o lugar destinado na armação, 

 imediatamente após a saída da agremiação que lhe antecedeu na ordem do desfile.  

 §1º - Não se aplica o dispositivo no ‘caput’ deste artigo, à primeira escola de samba ou bloco 

 a desfilar, que se concentrará na área determinada como armação.  



 §2º - O horário do início do desfile de cada agremiação não poderá ser antecipado em 

 relação  àqueles listados no Artigo 4º, e poderá ser retardado apenas a critério da Comissão 

 Organizadora, por motivos justificáveis e comunicado ao presidente de cada agremiação ou 

 seu representante.  

 §3º - As Escolas de Samba deverão entrar na área de desfile já em evolução, sendo vetado o 

 retrocesso e/ou a parada da agremiação na pista.  

 §4º - No caso de ocorrer falta de energia elétrica, a Escola de Samba que no momento 

 estiver desfilando, poderá interromper seu desfile. Voltado a energia, o desfile será retomado 

 de seu ponto de paralisação. No caso de chuva, e tendo se iniciado o desfile, haverá 

 interrupção temporária e caso seja necessário, o cancelamento do desfile.  

 §5º - A decisão de interrupção ou cancelamento será tomada em comum acordo com os 

 representantes das agremiações e a Comissão Organizadora, cabendo a esta a decisão final. 

 Havendo cancelamento as apresentações terão continuidade na segunda-feira, dia 4 de  

 março de 2019.  

 §6º - Após o desfile, cada agremiação deverá encaminhar suas alegorias, tripés e demais 

 materiais em área específica, sob o viaduto da Av. Murchid Homsi e deverão ser retirados 

 em no máximo 3 (três) dias após o desfile.  

 

 CAPITULO VI DOS IMPEDIMENTOS  

 Artigo 9º - É vetado às agremiações:  

 a. utilizar instrumentos de sopro na bateria, excetuando-se, evidentemente, o apito;  

 b. apresentar nome ou logomarca de pessoa física ou jurídica nas alegorias, fantasias, 

 excetuando-se quando o mesmo estiver inserido e contextualizado no enredo, de acordo com 

 a sinopse previamente apresentada à Secretaria Municipal de Cultura; 

 c. uso de animais no desfile;  

 d. uso de fogos de artifício e/ou similares;  

 e. apresentação de nudez;  

 f. os componentes das escolas retrocederem na pista, excetuando-se situações de coreografia 

 dentro da ala ou emergências médicas ou de segurança. 

 §1º - As agremiações são inteiramente responsáveis por citações desrespeitosas ou 

 depreciativas feitas a pessoas, entidades ou organizações, e arcarão com as possíveis 

 consequências jurídicas que poderão advir das mesmas.  

 

 CAPITULO VII DOS ITENS OBRIGATÓRIOS  

 Artigo 10º - Os desfiles das agremiações devem trazer obrigatoriamente:  

 a. bateria, com no mínimo 30 (trinta) componentes;  

 b. ala das baianas composta por, no mínimo, 15 (quinze) componentes, formada por 

 mulheres e/ou transgêneros, vestidos rigorosamente iguais. A participação de homens na ala 

 das baianas deve limitar-se a 20% dos componentes; 

 c. comissão de frente com, no mínimo, 6 (seis) elementos;  

 d. 3 (três) carros alegóricos, incluindo-se neste número o abre-alas; 

 e. mínimo de 150 (cento e cinquenta) componentes;  

 f. 2 (duas) alas temáticas, exceto a das baianas, com 30 (trinta) componentes.  

 §1º - São de responsabilidade das Escolas de Samba quaisquer problemas que ocorram com 

 seus integrantes, suas alegorias e demais itens do desfile, em todo o transcursos percorrido 

 até o local do desfile, durante o mesmo e após, na área de dispersão, além da contratação de 

 empurradores para os carros alegóricos.  

 

 CAPITULO VIII DAS PENALIDADES  

 Artigo 11º - O descumprimento dos itens previstos nos artigos 9º e 10º penalizará a Escola 

 da seguinte maneira:  

 § 1º - Bateria, comissão de frente ou alas - perda de 1 ponto por integrante faltante;  



 § 2º - Alegorias - perda de 10 pontos por alegoria faltante;  

 § 3º - Também será deduzido da nota, um ponto por minuto de atraso ou adiantamento na 

 cronometragem.  

 § 4º - A não retirada das alegorias, dos materiais e equipamentos da área de concentração e 

 dispersão, após o desfile, no prazo previsto no parágrafo 6º do art. 5º impedirá a inscrição da 

 agremiação no Carnaval 2020 e também no Prêmio Nelson Seixas, além de arcar com os 

 custos de remoção e armazenamento do material, realizado pelos órgãos competentes.  

 

 CAPITULO IX DO JULGAMENTO  

 Artigo 12º - A Comissão Julgadora será composta por 09 (nove) membros que julgarão os 

 quesitos citados no Artigo 14º.  

 

 Artigo 13º - A indicação da Comissão Julgadora é atribuição da Secretaria Municipal de 

 Cultura.  

 

 APITULO X DOS QUESITOS EM JULGAMENTO  

 Artigo 14º - Os quesitos em julgamento são os seguintes:  

 BATERIA,  

 SAMBA ENREDO,  

 HARMONIA,  

 FANTASIA,  

 ALEGORIAS,  

 ENREDO,  

 EVOLUÇÃO,  

 COMISSÃO DE FRENTE e  

 MSPB 

 

 CAPITULO XI DA CABINE DE JULGAMENTO  
 Artigo 15º - O espaço reservado para a Comissão Julgadora estará na altura média e na 

 lateral direita da pista de desfile.  

 

 CAPITULO XII DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS  
 Artigo 16º - Cada julgador concederá a cada Escola de Samba notas de 7 (sete) a 10 (dez). 

 Esclarecendo-se que:  

 §1º - serão admitidas notas fracionadas apenas em meio ponto, a saber: 7,0 - 7,5 - 8,0 etc.  

 §2º - em caso de rasura na planilha de notas, o julgador deverá esclarecer e confirmar, no 

 espaço denominado “Observações”, a nota concedida; se persistirem dúvidas, a decisão final 

 caberá à Comissão de Apuração.  

 

 CAPITULO XIII DA APURAÇÃO  

 Artigo 17º - A apuração ocorrerá no Prédio da Chaminé, no Complexo Swift, no dia 4 de 

 março, segunda-feira, às 15h, sendo de responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal 

 de Cultura a adoção de todas as medidas indispensáveis à realização dos trabalhos, 

 limitando-se a presença de 5 representantes de cada Escola de Samba.  

 Artigo 18º - A apuração será feita por uma comissão integrada por membros da Secretaria 

 Municipal de Cultura e acompanhada por representantes das agremiações envolvidas no 

 desfile.  

 Artigo 19º - À Comissão de Apuração compete:  

1. A abertura e conferência dos envelopes contendo as planilhas de julgamento preenchidas 

pelos jurados; 

2. A leitura e divulgação das penalidades que tenham sido aplicadas de acordo com este 

Regulamento, observando-se a seguinte ordem: . Concentração; . Cronometragem; . 

Obrigatoriedades Regulamentares e, Dispersão;  



3. A leitura e divulgação das notas conferidas pelos jurados de cada um dos quesitos de que 

trata o Artigo 13º deste Regulamento;  

4. Considerar a nota 7 (sete) para o caso de algum julgador conceder nota inferior a 7 (sete) 

para quesito(s) apresentado(s);  

5. Aplicar a nota 0 (zero) na hipótese de uma ou mais agremiações deixarem de apresentar 

qualquer dos quesitos em julgamento;  

6. Totalizar os mapas de apuração;  

7. Aplicar os critérios de desempate e classificação estabelecidos neste regulamento;  

8. Divulgar o resultado dos desfiles;  

9. Lavrar e assinar as atas de apuração.  

 

CAPÍTULO XIV – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Artigo 20º - Só serão admitidos empates, entre duas ou mais Escolas de Samba, quando isto ocorrer 

na primeira colocação e, as escolas de samba obtiveram somatório de pontos iguais, somados os 

quesitos de que trata o Artigo 14º deste Regulamento..  

Artigo 21º - Se for necessário estabelecer o desempate, o procedimento observará as seguintes 

orientações: Será vencedora a Escola de Samba que tiver obtido as maiores notas nos seguintes 

quesitos, exatamente nesta ordem de precedência:  

 BATERIA,  

 SAMBA ENREDO,  

 HARMONIA,  

 FANTASIA,  

 ALEGORIAS,  

 ENREDO,  

 EVOLUÇÃO,  

 COMISSÃO DE FRENTE e  

 MSPB 

Persistindo, ainda, o empate, a classificação será definida pela Escola que apresentar maior número 

de componentes. As Escolas de Samba premiadas receberão o Troféu Celso Caran. 

 

CAPITULO XV DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS  

Artigo 22º - As impugnações promovidas em razão de eventuais infrações a este Regulamento 

deverão ser apresentadas, por escrito, pelo Presidente da Agremiação ou seu representante 

credenciado junto à Secretaria Municipal de Cultura, mediante protocolo, até às 13hs do dia da 

apuração dos resultados do desfile, para serem analisadas e decididas antes da abertura dos 

envelopes contendo as planilhas de julgamento. 

Artigo 23º - É de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Cultura a apreciação e 

julgamento de qualquer recurso contra o resultado oficial do desfile.  

 

CAPITULO XVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 24º - O presente Regulamento, uma vez aprovado pelos representantes das Escolas de 

Samba, somente poderá ser modificado por iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura após 

consulta às agremiações interessadas.  

Artigo 25º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, ouvindo os 

presidentes ou representantes das agremiações interessadas, sempre que se julgar necessário.  

 

São José do Rio Preto, 21 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

Jorge Vermelho Secretário Municipal de Cultura - interino  


