
 
 

 
 

 
 

 
ELEIÇÃO DE REI MOMO, RAINHA E PRINCESA DO CARNAVAL RIO PRETO 2019 

 
REGULAMENTO 

 
 

CAPÍTULO I - DA NORMATIZAÇÃO E PERÍODO 

Art. 1° - A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 

estabelece normas para a seleção da Corte do Carnaval de 2019, a ser constituída pelo Rei 

Momo, Rainha e Princesa.  

Art. 2º - O período do reinado compreende o período entre a data da coroação do Rei Momo, 

Rainha e Princesa para o Carnaval 2019, até a data de eleição do reinado do ano seguinte. 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º - Poderão inscrever-se para Rei Momo e Rainha, pessoas com idade superior a 18 anos. 

As inscrições on-line serão de 21 de janeiro a 11 de fevereiro de 2019, no site da Prefeitura, 

www.riopreto.sp.gov.br. 

§ 1º - Havendo mais de 15 (quinze) inscritos para qualquer um dos títulos, haverá pré-seleção por 

parte da Comissão Organizadora. 

§ 2º - São necessários os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

2. Comprovante de residência em São José do Rio Preto; 

3. Cópia do RG, CPF, PIS (ou PASEP ou INSS ou NIT); 

4. Breve currículo artístico e/ou pessoal; 

5. Uma fotografia de corpo inteiro atualizada; 

§ 3º - A falta de qualquer dos documentos acima anula a inscrição 

Art. 4º - Fica vetada a inscrição para Rei Momo e Rainha do Carnaval de São José do Rio Preto, 

de pessoas que já foram eleitas para estas funções no ano de 2018. 

§ único – A Comissão Organizadora poderá anular a qualquer tempo a participação dos 

candidatos que omitirem a informação acima no ato de inscrição.  

 

 



 
 

 
 
CAPÍTULO III - DO CONCURSO 

Art. 5º - O concurso para a eleição de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval 2019 será 

realizado dia 17 de fevereiro de 2019, às 17h, no Complexo SWIFT, situado à Avenida Duque de 

Caxias, 3900, Parque da Represa. 

§ único - Os candidatos deverão apresentar-se no local com no mínimo, uma hora de 

antecedência. 

Art. 6º - Os candidatos com ficha de inscrição aceitas deverão comparecer obrigatoriamente aos 

ensaios que ocorrerão nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 19h às 22h, no Complexo SWIFT. 

Parágrafo Único – Os candidatos que não comparecerem a essa etapa serão automaticamente 

desclassificados. 

 

CAPÍTULO IV – DO JULGAMENTO E COROAÇÃO 

Art. 7º - O julgamento será realizado por uma Comissão composta por cinco avaliadores, 

convidados pela Secretaria Municipal de Cultura, todos com notório conhecimento na área . 

Art. 8º - As candidatas à Rainha e os candidatos a Rei Momo receberão notas de 05 (cinco) a 10 

(dez) e a avaliação será nos seguintes quesitos: 

 A) Simpatia  

 d) Samba no pé 

Art. 9º – Anunciado o resultado, proceder-se-á à coroação dos vencedores, formando-se assim a 

Corte do Carnaval 2019 de São José do Rio Preto. 

 

CAPÍTULO V – DA PREMIAÇÃO E CACHÊ 

Art. 10º – Os vencedores receberão premiações e cachês, a saber: 

§ 1º - serão premiados com Troféu Celso Caran, os vencedores nos cargos de Rei Momo, Rainha 

e Princesa. 

§ 2º - Aos vencedores será pago cachê pelas apresentações que farão no exercício de seu 

reinado, nos valores seguintes: 

a) Rei Momo: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

b) Rainha do Carnaval: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c) Princesa: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

§ 3º - sobre os valores acima incidirão impostos de acordo com a legislação vigente. 

§ 4º - Para preenchimento de empenho de pessoa física (documento fiscal de pagamento de 

cachê), são necessários os seguintes documentos: 

 a) RG; 

 b) CPF; 

 c) N.º do PIS , INSS, ou PASEP; (apenas um deles) 

 d) Endereço completo atualizado; 

 e) Data de nascimento; 



 
 

 
 

f) Número de dependentes (se houver); 

 g) Conta Bancária em nome da própria pessoa; 

 

CAPÍTULO VI – DAS  APRESENTAÇÕES 

Art. 11º - A Corte Real eleita tem como compromisso a participação direta nas festividades 

carnavalescas a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, incluindo-

se visitas aos bailes de salão, desfile das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos, designados 

pela Secretaria Municipal de Cultura. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12º - Em caso de desistência do candidato ou candidata, durante o período carnavalesco, o 

mesmo perderá o direito ao cachê, passando-o para o segundo colocado. 

Art. 13° - Os candidatos deverão cumprir rigorosamente a agenda preestabelecida pela Comissão 

Organizadora.  

Art. 14º - Todas as apresentações públicas do Rei Momo, da Rainha e da Princesa serão 

orientadas e supervisionadas pela Comissão Organizadora do Carnaval 2019. 

Art. 15º - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a presença de acompanhantes durante os 

ensaios do concurso nem nas apresentações dos vencedores. 

Art. 16º - Caso não haja inscritos para qualquer uma das funções (Rei Momo, Rainha e Princesa), 

a Comissão Organizadora fica livre para convidar/indicar pessoas para assumir tais cargos. 

Art. 17º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

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

 

 

 

JORGE VERMELHO 

Secretário Municipal de Cultura 

Interino 


