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DECRETO N.º 030/2018 

DE: 04.07.2018 
 
 

 

“Fica aprovado o Regulamento do FECMCOM - 
Festival da Canção Municipal de Comodoro, e dá 

outras providências.”  

 
 

JEFERSON FERREIRA GOMES, Prefeito 
Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais e, 

 

 

 DECRETA 
 
 

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento do 
FECMCOM - Festival da Canção Municipal de Comodoro, na 
forma do Anexo a este Decreto. 

 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, 

em especial o Decreto n. 029, de 03 de julho de 2018. 
 
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, 
Estado de Mato Grosso, aos 04 dias do mês de julho de 2018. 
 
 

 

Jeferson Ferreira Gomes 
Prefeito Municipal 
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Regulamento do FECMCOM   

Festival da Canção Municipal de Comodoro/MT 
 
 

CAPITULO I 

DA INTRODUÇÃO 

 

 
Art. 1º. O 1º FECMCOM - Festival da Canção Municipal 

de Comodoro/MT, é um festival da interpretação dos gêneros populares, 
religiosas e regionais nas categorias juvenil e adulto, nas modalidades gospel 

com Playback e livre com banda, organizado pela Prefeitura Municipal de 
Comodoro, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e se 
realizará nos dias 06, 07 e 08 de setembro de 2018, com apoio da imprensa, 

empresas e comunidade local. 

 
Art. 2º. O 1º FECMCOM - Festival da Canção Municipal 

de Comodoro/MT, tem como objetivo: 

 
I. promover o intercambio cultural; 

II. estimular o gosto pela música; 

III. divulgar o nome do Município em Mato Grosso e nos estados 
vizinhos; 

IV. servir de lazer para a comunidade; 

V. difundir os talentos locais, desenvolver a criatividade, e 

VI. projetar os artistas regionais em nível Estadual e/ou Nacional. 

 
 

CAPITULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

Art. 3º. O 1º FECMCOM - Festival da Canção Municipal 
de Comodoro/MT será constituído de 02 (duas) categorias e 02 (duas) 
Modalidades; Livre e Gospel. 

a) Juvenil, de 13 a 17 anos e, 

b) Adulto, acima de 18 anos. 
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CAPITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 4º. A linha artística do 1º FECMCOM - Festival da 

Canção Municipal de Comodoro/MT, segue a modalidade interpretativa, 
sendo considerado a dicção, o ritmo, a afinação, a interação com o público e 
a expressão corporal.  

 

Art. 5º. A Coordenação do 1º FECMCOM - Festival da 
Canção Municipal de Comodoro/MT, estará a cargo da SEMEC, que terá 
responsabilidade geral da organização, com os seguintes encargos: 

 

I. receber as inscrições de 09 de julho a 14  de agosto de 2018; 

II. referendar a escolha dos componentes do corpo de jurados, feita 
pela comissão designada; 

III. disponibilizar a lista dos inscritos até o dia 20 de agosto de 2018; 

IV.  criar equipe responsável objetivando auxiliar na triagem e seleção 
prévia juntamente com os componentes das bandas contratada; 

V. coordenar e supervisionar a execução do 1º FECMCOM - Festival 

da Canção Municipal de Comodoro/MT; 

VI. elaborar fichas de pontuação de cada candidato e fornecer os 
resultados para divulgação; 

VII. fazer a soma de pontos de cada candidato e fornecer os resultados 

para divulgação, e 

VIII.  resolver as questões omissas a este regulamento. 

 

Art. 6º. O Conselho Municipal de Cultura terá 

responsabilidade em analisar e acompanhar todo o processo do 1º 
FECMCOM - Festival da Canção Municipal de Comodoro/MT. 

 

 

CAPITULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 

Art. 7º. As inscrições do 1º FECMCOM - Festival da 
Canção Municipal de Comodoro/MT serão efetuadas de 09 de julho a 14 de 

agosto de 2018, no Centro de Eventos, Lourenço Nambikwara fone (065) 
3283-1416, SEMEC, fone (65) 99924-2837. 
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Art. 8º. Poderão participar do 1º FECMCOM - Festival da 
Canção Municipal de Comodoro/MT, intérpretes, de 13(treze) a 17 

(dezessete) anos na categoria juvenil e acima de 18 (dezoito) anos na 
categoria adulto, nas modalidades Livre e Gospel, que se inscrever até o dia 
14 de agostos de 2018.  

 

 Parágrafo único. Serão julgados os gêneros musicais, sertanejo, 
religiosas e música popular brasileira para juvenil e adulto. 

 

Art. 9º. Nenhum intérprete poderá concorrer com música 

própria. 

 

Parágrafo único. É vedada a inscrição de intérpretes que tenham CD 

gravado ou que participe regularmente de programas de TV de caráter 
nacional. 

 

Art. 10. As músicas interpretadas obrigatoriamente, 

deverão ter sido gravadas e cantadas em língua oficial Brasileira. 

 

Art. 11. No ato da inscrição, os participantes deverão 

relacionar o nome da música, o autor e interprete da sua apresentação. 

 

Art. 12. Poderá ter no Maximo duas musicas iguais 
inscritas em cada categoria e modalidade, sendo as duas primeiras inscritas 

validas. 

 

Art. 13. Poderão participar do 1º FECMCOM - Festival da 

Canção Municipal de Comodoro/MT, somente candidatos que moram no 
Município, no mínimo há 01 ano. 

 

§ 1º. No primeiro ensaio o candidato deverá identificar-se através de 

certidão de nascimento e/ou documento de identidade, entregando uma 
cópia à coordenação do festival.  

 

        § 2º. Os menores de 18 anos deverão trazer autorização dos pais ou 
Conselho Tutelar permitindo sua apresentação. 

 

Art. 14. Ao fazer sua inscrição, o candidato concorrente 

assumirá as seguintes responsabilidades: 
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a) apresentar-se 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o 
inicio do evento; 

b) fornecer o nome original da música, do compositor e do intérprete na 

ficha de inscrição, e 

c) estar no local de ensaio no horário preestabelecido. 

 

Art. 15. O candidato só poderá concorrer com uma (1) 

música. 

 

Art. 16. As inscrições para o 1º FECMCOM - Festival da 
Canção de Comodoro/MT, serão cobradas 02 (dois) quilos de alimentos não 

perecíveis. 

 

  Art. 17. Todas as inscrições serão realizadas no Centro de 
Eventos, Lourenço Nambikwara de Comodoro, sendo que os dados do 

regulamento encontram-se disponíveis no referido site 
www.comodoro.mt.gov.br. 

 

Parágrafo único. No dia 20 de agosto 2018, será disponibilizada no 

site a lista dos inscritos, e confirmação de participação no festival, bem como 
o horário dos ensaios. 

 

 

CAPITULO V 

DOS ENSAIOS 

 

Art. 18. Cada candidato inscrito terá direito a duas 

passadas de ensaio, se a Banda julgar necessário. 

 

Art. 19. Os candidatos que não se apresentarem para os 
ensaios nos horários preestabelecidos não terão direito a ensaios fora do 

horário. Os candidatos devem, portanto, se fazer presentes nos dias e 
horários: 

 

➢ Dia 04 de setembro de 2018: 18h às 00h                                               

➢ Dia 05 de setembro de 2018: 18h às 00h                                             

➢ Dia 06 de setembro de 2018: 12h às 17h  

➢  

Art. 20. Os candidatos que não se apresentarem nos 
ensaios serão automaticamente desclassificados. 
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Art. 21. As Eliminatórias será nos dias 16 a 17 de agosto 
de 2018, no Centro de Eventos Lourenço Nambikwara, das 18h as 00h, o 

candidato cantará uma estrofe e um refrão de uma musica escolhida por ele, 
e fará na forma de Capela ou acompanhado de um instrumento musical a 
seu gosto. 

 

Parágrafo único. A Triagem dos candidatos nos dias de eliminatória 
será de responsabilidade da comissão de pessoas designadas pela 

Coordenação do Festival com a participação da Banda, podendo ser 
eliminado o candidato que não atingir nível mínimo nos seguintes itens: 

a) domínio da letra; 

b)  afinação, e 

c)  ritmo. 

 

CAPITULO VI 

DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Art. 22. Todos os candidatos da modalidade livre terão 

acompanhamento instrumental executado pela Banda que poderá fazer o 
back vocal, se o intérprete assim desejar, e a modalidade gospel será com 
Playback e cada candidato no ato da inscrição deverá trazer o seu Playback 

em MP3. 

Art. 23. O não cumprimento dos arts. 11, 16 e 18 deste 
regulamento implicam na exclusão do candidato. 

 

Art. 24. A ordem de ensaio dos candidatos será de acordo 
com a chegada do candidato no local, de acordo com data e horário 
estabelecidos na lista dos inscritos divulgados no site da Prefeitura no dia 20 

de agosto de 2018. 

 

 Parágrafo único. A ordem de apresentação em todas as categorias e 
noites será definida através de sorteio realizado pela Comissão Organizadora. 

 

 

CAPITULO VII 

DO JULGAMENTO 

 

mailto:gabinete@comodoro.mt.gov.br
http://www.comodoro.mt.gov.br/


 

 
 ESTADO DE MATO GROSSO 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

 
Gestão 2017/2020 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Espírito Santo, n.º 199-E – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 

E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 
Site: www.comodoro.mt.gov.br 

 

 

 
 

7 

Art. 25. O corpo de jurados do 1º FECMCOM - Festival da 
Canção Municipal de Comodoro/MT, será composto por 05 (cinco) pessoas 

de notório conhecimento musical. 

 

Art. 26. O julgamento das interpretações obedecerá aos 

seguintes itens: 

a) Dicção; 

b) Ritmo; 

c) Afinação; 

d) Interação com o Público, e 

e) Expressão Corporal.              

              

 Art. 27. Cada membro do júri receberá fichas apropriadas 
para avaliação dos concorrentes onde deverá registrar, sem rasuras, as 

notas de 01 (um) a 05 (cinco) para cada item avaliado, e a somatória desses 
itens que dará a nota final de cada jurado. 

 

Art. 28. Cada membro do júri receberá uma ficha, onde 
constarão os nomes de todos os intérpretes, com a respectiva música e os 
respectivos itens de avaliação, por ordem de apresentação, onde deverá 

registrar as notas. 

 

Art. 29. Os 05 (cinco) primeiros classificados de cada 

categoria serão automaticamente convocados para apresentarem na final. 

 

Art. 30. Na fase final do 1º FECMCOM - Festival da 

Canção Municipal de Comodoro/MT, serão classificadas as interpretações 
musicais até o 3º lugar de cada categoria, na ocorrência de empate entre os 

03 (três) primeiros colocados, será considerado classificado aquele que 
obteve maior pontuação: 

I. afinação, e 

II. ritmo. 

 

Art. 31. A decisão do júri, após a divulgação será 

irreversível, soberana e a ela não caberá recurso. 

                                                 CAPITULO VIII 

DA EXECUÇÃO 

 

Art. 32. O 1º FECMCOM - Festival da Canção Municipal 
de Comodoro/MT, acontecerá na Praça dos Pioneiros, em Comodoro/MT, 
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nos dias 06, 07 e 08 de setembro de 2018, com inicio impreterivelmente às 
19h, observando que nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 será a etapa 

eliminatória Juvenil e Adulto, nas Modalidades Livre e Gospel e dia 08 de 
setembro de 2018, a final das duas categorias e modalidades. 

 

Art. 33. O 1º FECMCOM - Festival da Canção Municipal 
de Comodoro/MT, compõem-se de quatro fases: 

I. eliminatóris;  

II.      ensaios, 

III. eliminatória onde serão escolhidos pelos jurados 05 (cinco) 

finalistas de cada categoria e modalidade para a fase final, e 

IV. final-classificação de três (03) candidatos para cada categoria e 

modalidade. 

 

 

CAPITULO IX 

DA PREMIAÇÃO 

 

 

Art. 34. Os três (03) primeiros classificados de cada 
categoria, Juvenil e Adulto nas Modalidades, Livre e Gospel, receberão os 

prêmios em dinheiro conforme descrito abaixo, acompanhado de troféu. 

 

Colocação Categoria Juvenil Categoria Adulto 

1º Lugar R$ 500,00 R$ 800,00 

2º Lugar R$ 200,00 R$ 400,00 

3º Lugar R$ 100,00 R$ 100,00 

 

 

CAPITULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 35. O Local dos ensaios e realização do 1º FECMCOM 
- Festival da Canção Municipal de Comodoro/MT, será no Centro de Eventos 

Lourenço Nambikwara. 

 

Art. 36. Todos os itens desse regulamento serão 
rigorosamente cumpridos. 
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Art. 37. Casos omissos a este regulamento serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 38. É vetada a participação de candidatos que já 
gravaram CDs, em carreira solo ou com parceiros (duplas, banda e outras 

formação) e também os que participaram em programas de televisão em rede 
nacional.  

 

§ 1º. O candidato que omitir as proibições descritas no caput do 

referido artigo na hora da inscrição, será desclassificado imediatamente pela 
comissão organizadora, logo após e pagará multa no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais). 

 

§ 2º. Caso o candidato, consigna omitir as proibições descritas no caput 

do referido artigo na hora da inscrição ou durante o 1º FECMCOM e 
conseguir sagra-se vencedor, terá o título cassado e pagará multa no valor 
de R$ 500,00 (quinhentos reais).  

 

Art. 39. Este regulamento será publicado no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Comodoro/MT. www.comodoro.mt.gov.br. 

 

 

   Comodoro/MT, 04 de julho de 2018.   

 

 

 

Jeferson Ferreira Gomes 
Prefeito Municipal 
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