
 CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA DE CAMAÇARI 

Instituído pela lei municipal nº 1017 de 16 de outubro de 2009 

 

RESOLUÇÃO Nº. 12 

DE 27 DE ABRIL de 2015 

 

Aprova o regulamento 

para o 4º Festival de 

Cultura e Arte de 

Camaçari 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº 1017 de 16 de outubro de 2009 que reorganiza o 

Conselho Municipal da Cultura e a resolução nº 1 de 28 de maio de 2011 e  

ainda, 

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer critérios para a seleção de 

artistas a se apresentarem no 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari. 

CONSIDERANDO, a aprovação do projeto do referido festival em reunião do 

Conselho Municipal da Cultura e referendado pela Secretaria da Cultura. 

CONSIDERANDO, a solicitação do secretário de cultura ao Conselho Municipal 

da Cultura na formação de comissão e elaboração de regulamento para o 

referido festival 

CONSIDERANDO que o festival, como efetivação das diretrizes norteadoras 

das ações da Secretaria da Cultura e do Conselho Municipal da Cultura, 

contribui com o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Município, 

gerando renda com a oferta de serviços (hotéis, restaurantes, transportes e 

afins), promovendo também novos postos de trabalho, turismo cultural e 

principalmente contribuindo como ação incentivadora de reflexões na área de 

cultura e formação de plateia.  

Resolve, 

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento do 4º Festival de Cultura e Arte de 

Camaçari a ser executado pela Secretaria de Cultura 

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 



REGULAMENTO DO 4º FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DE CAMAÇARI 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari a ser executado pela 

Secretaria de Cultura será realizado em diversos espaços do município.  

Art. 2º. O 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari visa apresentar um 

panorama da produção artístico-cultural e, para tanto, selecionará projetos 

segundo este regulamento nas categorias Teatro, Dança, Música e Literatura 

segundo especificações constantes dos anexos deste regulamento. 

§1º. Poderão ser selecionados projetos de pessoas que não sejam residentes 

do município de Camaçari na proporção de 20% das vagas disponíveis. 

§2º. Os artistas residentes no município que não fizeram o cadastro deverão 

fazê-lo junto com a inscrição. 

§3º. Eventualmente a Secretaria da Cultura poderá convidar grupos artísticos 

para compor a programação do festival.  

Art. 3º. Os espetáculos do festival não tem caráter competitivo e se apresentam 

como espaço de estímulo à produção nas diversas áreas artísticas, com 

proposta de intercâmbios interdisciplinares para desenvolvimento de projetos 

colaborativos nas mais variadas categorias. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º. As inscrições de projeto para apresentação no festival serão gratuitas. 

Art. 5º. Poderão se inscrever quaisquer proponentes, preenchidos todos os 

requisitos constantes deste regulamento. 

Parágrafo único. O proponente deverá ser maior e capaz. 

Art. 6º.  As inscrições deverão ser realizadas somente presencialmente através 

do preenchimento da ficha de inscrição, disponível no endereço eletrônico 

www.camacari.ba.gov.br ou www.secult.camacari.ba.gov.br e atendendo o 

parágrafo segundo do art. 2º. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.secult.camacari.ba.gov.br/


Art. 7º. Toda documentação solicitada, assim como todas as informações 

necessárias estão discriminadas na ficha de inscrição e neste regulamento, 

sendo necessário anexar o material de cada área específica (anexos deste 

regulamento) e entregar em envelope fechado na Sede da SECRETARIA 

MUNICIPAL DA CULTURA, na Av. Eixo Urbano Central, s/n (em frente a 

Estação Ferroviária), para conferência dos documentos,  devendo constar na 

parte externa do envelope: 

  

Remetente: 
Nome do Projeto; 
Nome do Proponente; 
Endereço completo do Proponente. 
 

Destinatário:  
4º FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DE CAMAÇARI - 2015 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  
NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS 
AV. EIXO URBANO CENTRAL S/Nº Camaçari-BA  
 

Art. 8º. O período de inscrições será de 06 de maio de 2015 a 19 de junho de 

2015, de 08hs às 12h e 13h às 17h, exceto sábados, domingos, feriados e 

pontos facultativos previstos em decreto. 

Art. 9º. Serão aceitos, para efeito de inscrição, apenas os materiais entregues 

presencialmente na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. 

 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO 

Art. 10. A seleção será realizada por uma Comissão de Seleção composta por 

profissionais com notório reconhecimento na área, membros do Conselho 

Municipal da Cultura, além da equipe técnica da Secretaria da Cultura, ambos 

escolhidos e aprovados em Plenária do Conselho Municipal da Cultura. 

Parágrafo único. A Comissão de Seleção pode, desde que não contrarie os 

princípios que norteiam a proposição e realização do festival, disciplinar os 

trabalhos de seleção e julgamento dos projetos, bem como indicar à 

organização do festival regras atinentes à sua produção.  

Art. 11. Os projetos deverão: 

I - possuir qualidade técnica e artística; 



II - viabilidade estrutural dentro das possibilidades do festival; 

III – ter criatividade, inovação e originalidade nas propostas; 

IV - não ultrapassar o tempo máximo de 01hora de espetáculo e mínimo de 

45min para os espetáculos de teatro e musica; para dança, não ultrapassar o 

tempo máximo 30 minutos e mínimo de 20 minutos; e literatura, não ultrapassar 

o tempo máximo de 15 minutos e mínimo de 5 minutos para a declamação 

V – ter relevância e contribuição para a cultura do município; 

Art. 12. A Comissão de Seleção é autônoma quanto ao mérito em suas 

decisões, sendo apenas objeto de recurso as questões procedimentais que 

deverão ser protocolados na sede da Secretaria Municipal da Cultura, 

localizada à Avenida Eixo Urbano Central, S/N, entre às 8hs às 12hs e 13hs às 

17hs,  3 ( três) dias após a divulgação do resultado.  

Art. 13. É vedada a inscrição de qualquer projeto que tenha como proponente 

ou integrante, em algum de seus aspectos, pessoas que tenham vínculo laboral 

à qualquer título com a Comissão de Seleção, Conselho Municipal da Cultura 

ou Secretaria da Cultura. 

Art. 14. O resultado da seleção será publicado no site www.camacari.ba.gov.br 

ou www.secult.camacari.ba.gov.br em data a ser divulgada. 

Art. 15. A quantidade de projetos obedecerá a seguinte divisão por ordem de 

segmentos culturais e locais de apresentação, como segue: 

I – Quinze projetos de música, sendo cinco para apresentação na sede do 

município e dez para apresentação nas demais localidades. 

II – Dez projetos de teatro, sendo quatro para apresentação em Palco Italiano 

na sede do município e seis para apresentação de teatro na rua, um na sede e 

os demais nas outras localidades. 

III – Dez projetos de dança, sendo quatro para apresentação em Palco Italiano 

na sede do município e seis para apresentação de dança na rua, um na sede e 

os demais nas outras localidades. 

IV – Sete projetos de literatura, sendo dois para apresentação na sede do 

município e cinco para apresentação nas demais localidades. 

Parágrafo único. Serão selecionados obrigatoriamente, dentre aqueles do 

constante do inciso I deste artigo, dois para qualquer das seguintes 

modalidades de arte: DJ’,s, performance ou cover. 

 

CAPÍTULO IV 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.secult.camacari.ba.gov.br/


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Ao fazer a inscrição do projeto na Secretaria da Cultura, o proponente 

aceita todas as condições apresentadas neste Regulamento. 

Art. 17. Ao ser selecionado, o proponente cede à Secretaria da Cultura o direito 

de utilização das imagens, vídeos ou quaisquer outros documentos enviados 

em anexo à ficha de inscrição, que poderão ser utilizadas nas peças 

publicitárias de divulgação do 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari e 

atividades relacionada à Secretaria da Cultura, bem como integrar banco de 

dados. 

Art. 18. Toda a programação do festival será com acesso gratuito e os 

ingressos poderão ser retirados nas bilheterias dos Teatros Alberto Martins 

e/ou Cidade do Saber em data a ser divulgada. 

Parágrafo único. Serão respeitados o número máximo de espectadores em 

cada espaço. 

Art. 19. O proponente será responsável pelo deslocamento dos componentes e 

equipamentos até o local da apresentação, com uma hora de antecedência, 

bem como o seu retorno. 

Art. 20. Será verificado no ato da inscrição, mediante check-list, se todos os 

itens solicitados forem entregues, sem análise do seu conteúdo.  

Art. 21. Será analisado pela Comissão de Seleção se o material responde às 

exigências de mérito do Festival de Cultura e Arte de Camaçari, constantes 

deste regulamento, em especial ao art. 11, e às especifidades presentes no 

anexo correspondente  a linguagem. 

 

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES POR LINGUAGENS 

O regulamento do 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari contemplará as 

linguagens de Teatro, Dança, Música e Literatura em sua programação, 

podendo ser incluídas outras linguagens, através de convite. 

1. TEATRO e DANÇA  



1.1. Os espetáculos poderão ser realizados em salas de teatro, auditórios, 

espaços alternativos ou na rua, respeitando as especificações técnicas, e as 

vagas determinadas neste regulamento, (Inciso II do Art. 15) informadas na 

ficha de inscrição. O 4º Festival de Cultura e Arte de Camaçari utilizará para 

sua programação os seguintes tipos de espaços cênicos: 

a) Teatro de Palco Italiano (Teatro Alberto Martins e Teatro Cidade do Saber) 

b) Praças e espaços abertos para espetáculos de rua. 

1.2. Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto, devendo 

necessariamente: 

Constar no ato da inscrição: 

a)Projeto, contendo:  introdução, objetivos, justificativa e plano de trabalho; 

b) Currículo do proponente 

c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; 

d) 3 (três) fotografias do espetáculo ou do ensaio (as imagens digitalizadas 

devem ser de boa resolução, (10x15 cm com 300 dpi) e apresentar os créditos 

do fotógrafo, pois serão utilizadas no material gráfico e distribuídas com a 

imprensa); 

e) Release do grupo; (formato: Fonte Arial 12) 

f) Sinopse do espetáculo; (formato: Fonte Arial 12) 

g) Ficha técnica do espetáculo; (formato: Fonte Arial 12) 

h) Mapa de palco e mapa de luz; (formato: Fonte Arial 12) 

i) Especificações técnicas e de logística para as apresentações; (formato: 

Fonte Arial 12) 

j)Relação nominal dos integrantes (nome completo e nome artístico, cópias do  

documento oficial) Em caso de menor, também é necessária a autorização do 

representante legal (formato: Fonte Arial 12) 

k) Material de divulgação que comprove a atuação do grupo ou artista no 

cenário artístico/cultural, podendo ser: críticas, material de imprensa, fotos, 

vídeos, programas, cartazes, declarações e/ou depoimentos de 

artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros documentos que informem 

sobre as atividades do grupo ou artista; 

l) Vídeo ( mpeg ou avi) do ensaio ou espetáculo com no mínimo 5 minutos. 

É recomendado adicionar: 



1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; (formato: Fonte Arial 12) 

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o espetáculo. 

1.3. Cada grupo participante é responsável pela montagem do seu espetáculo, 

devendo obrigatoriamente comunicar previamente à organização as 

necessidades de ordem técnica e/ou logística que serão atendidas dentro das 

possibilidades do festival; 



2. MÚSICA 

2.1. Cada proponente poderá inscrever um projeto, onde deve 

necessariamente constar: 

a)Projeto, contendo:  introdução, objetivos, justificativa e plano de trabalho; 

b) Currículo do proponente 

c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; 

d) Release e histórico do grupo/artista e do espetáculo; (formato: Fonte Arial 

12) 

e) CD ou DVD contendo no mínimo 03 músicas do show proposto / inscrito; 

f) 3 (três) fotografias do espetáculo ou do ensaio (as imagens digitalizadas 

devem ser de boa resolução (10x15 cm com 300 dpi)  e apresentar os créditos, 

pois serão utilizadas no material gráfico e distribuídas com a imprensa); 

g)Relação nominal dos integrantes (nome completo e nome artístico, cópias do 

documentos oficiais). Em caso de menor, é necessária a autorização do 

representante legal; (formato: Fonte Arial 12) 

h) Material de divulgação que comprove a atuação do grupo ou artista, no 

cenário artístico/cultural, podendo ser: críticas, material de imprensa, fotos, 

vídeos, programas, cartazes, declarações e/ou depoimentos de 

artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros documentos que informem 

sobre as atividades do grupo ou artista. 

É recomendado adicionar: 

1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; 

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o espetáculo; 

3) vídeo ( mpeg ou avi) do espetáculo com no mínimo 5 minutos. 



 

3.LITERATURA 

2.1. Cada proponente poderá inscrever um espetáculo, onde deve 

necessariamente constar: 

a)Projeto, contendo:  introdução, objetivos, justificativa e plano de trabalho; 

b) Currículo do proponente 

c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; 

d) Release e histórico do grupo/artista e do espetáculo; (formato: Fonte Arial 

12) 

e) CD ou DVD contendo material em audiovisual do proponente declamando o 

texto. 

f)Relação nominal dos integrantes (nome completo e nome artístico, cópias do 

RG e CPF). Em caso de menor, é necessária a autorização do representante 

legal; (formato: Fonte Arial 12) 

g) Material de divulgação que comprove a atuação do grupo ou artista,  no 

cenário artístico/cultural, podendo ser: críticas, material de imprensa, fotos, 

vídeos, programas, cartazes, declarações e/ou depoimentos de 

artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros documentos que informem 

sobre as atividades do grupo ou companhia;. 

É recomendado adicionar: 

1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; 

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o espetáculo; 

3) vídeo ( mpeg ou avi) do espetáculo com no mínimo 5 minutos. 



ANEXO II 

APRESENTAÇÕES 

1. A definição da programação final será divulgada em data a ser definida pela 

Comissão do Festival. 

2. O tempo de montagem e desmontagem submetem-se as variantes: local, 

grupos inscritos para o mesmo espaço, necessidades de produção e 

linguagens: 

2.1. Teatro e Dança: O tempo máximo para montagem e desmontagem será 

de 30 min. 

2.2. Música: O tempo máximo para montagem de palco e passagem de som 

será de 20 min. 



 


