
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 

CONCURSO DE GASTRONOMIA REGIONAL/LOCAL 
 

REGULAMENTO DA 1º FEIRA DE GRASTRONOMIA 

 

Artigo 1º - Organização 
a) “A 1º Feira de Gastronomia Regional/Local e o Concurso, denominado “Culinaria Parintintin” seram 
organizados, pela Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
b) A Comissão Organizadora da Feira de Gratonomia Parintintn e do Concurso, denominado “Culinaria 
Parintintn” sera formada por funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que estarão aptos 
a operacionalizar da melhor forma esta iniciativa. 
c) O Regulamento do Concurso bem como a nomeação do Júri será da responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. 
 
 

Artigo 2º - Objetivos 
A “1º Feira Culinaria Parintintin” tem como principal objetivo, dinamizar a culinaria local: 
a) Promover a qualidade e a diversidade da oferta gastronômica de Parintins; 
b) Divulgar a gastronomia local; 
c) Incentivar a utilização de produtos regionais/local; 
d) Dinamizar a rede empresarial da área da gastromia na região; 
 

Do Concurso Culinaria Parintintin 
Artigo 3º - Categoria do concurso e respectivos prêmios 
a) Cada pessoa interessada deverá apresentar no ato da inscrição o nome do prato e ingredientes a ser 
utilizado na sua preparação:- “Prato principal” 
b) Da Prêmiação  – Além de ser premiado o primeiro lugar com o valor de $1000.00 (hum mil reais), o prato 
vencendor ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Parintins, para concorrer em qualquer evento 
culinário dentro e fora do Municipio.  
 

Artigo 4º - Data do Concurso, Feira de Gastromia e local: 
A “1º Feira Culinaria Parintintin” ocorrerá de 11 a 15 de outubro de 2019, na Praça Eduardo Ribeiro no 
horário das 18h as 00 horas. 

 

Artigo 5º - Inscrição 
a) Cada interessado deverá efetuar a sua inscrição na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
localizado na Rua Jonathas Pedrosa nº 247 Centro, prédio do Centro de Atendimento ao Turista-CAT, no 
horário de 08h00min às 14h00minmin de 02 a 10 de outubro de 2019. 
b) Na ficha de inscrição cada participante deverá apresentar o seu cardápio, bem como um descritivo do 
mesmo. 
c) As inscrições serão gratuitas. 
 
 

Artigo 6º - Análise e Seleção das Inscrições 
a) Os requisitos para seleção dos menus apresentados pelos inscritos serão avaliados por uma Comissão 
Técnica de Acompanhamento, composta por membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e 
SENAC. 
b) As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria simples dos presentes em cada reunião e 
comunicadas a cada restaurante. 
 



 
 
 

Artigo 7º - Requisitos de Participação 
a) Na “1º Feira Culinaria Parintintin” acontecera as ecolha do melhor prato da culinaria de Parintins, 
poderão participar pessoas ligadas a restaurantes ou não, que domine a culinária local. 
b) Cada estabelecimento deverá divulgar, a todos os clientes, o prato apresentado ao concurso, que deverá 
ser sempre o mesmo durante o evento. 
c) Cada participante deverá apresentar um cardápio constituído do prato principal. Os pratos deverão estar 
inseridos, na gastronomia local, através da utilização de ingredientes provenientes da própria região de 
Parintins e através da utilização de receitas regionais. 

d) A inscrição é gratuita, mas os ingredientes a serem utilizados na preparação do prato principal são de 
inteira responsabilide do concorrente, assim como os utensilios e ornamentação da barraca. 
e) A cada participante selecionado sera diponibilizada uma barraca medindo 3x3m e 04 jogos de mesas 
pela comissao da Feira de Grastronomica. 
g) A Comissão Técnica de Acompanhamento, fara a avaliação dos pratos inscritos, ficando para a disputa 
final somente 10 (dez) pratos concorrentes. 
 

Artigo 8º - Comunicação 
a) A Prefeitura Municipal de Parintins, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, garantirá a 
divulgação do evento através dos seus meios de comunicação e dos respetivos parceiros bem como Rádios, 
Jornais, e Televisão. 
b) De forma a garantir uma maior coerência de imagem e visibilidade da iniciativa, A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, ficará responsável pela criação da imagem a aplicar, posteriormente, aos diversos 
materiais de vivulgação. 
 

Artigo 9º - Avaliação 
O processo de avaliação ocorrerá da seguinte forma: 
a) Avaliação do júri, constituído por 05 (cinco), pessoas designados pela Comissão Técnica de 
Acompanhamento, que estarão no local do evento, efetuando a degustação de todos os pratos que estarão 
participando do concurso, analisando os seguintes critérios: 
- Apresentação do prato 
- Degustação 
- Harmonia dos igredientes (elementos amazônicos: molhos, saladas e etc..., na composição do prato). 
- Sabor e aroma do prato 
- Relação com a tradição gastronomica local 
 

b) Avaliação do Juri: 
Apreciação global das notas avaliadas pelos jurados será de (05 a 10) baseada nos seguintes critérios: 
Apresentação do prato, Degustação, Hamonia dos ingredientes, Sabor e aroma do prato, relação do prato 
com a tradição gastronómica local. 
Os cinco julgadores receberão uma ficha contendo os itens a serem julgados que deverão ser preenchidos 
com as notas atribuidas aos itens referentes aos pratos que estarão em julgamento. No final da votação as 
folhas com as notas serão entregues à Comissão Técnica de Acompanhamento. 
 
Artigo 10º. Premiação 

a) O Prato vencedor recebera a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e o mesmo ficara a disposicao 
da Prefeitura Mujnicpal de Parintins, para concorrer em qualquer evento culinario dentro e fora do 
Municipio.  
 

 

 



Paragrafo Unico 
A decisão do júri é soberana, não cabendo recursos a reclamações. 
 
 
 
 
 

Artigo 11º - Disposições Finais 
a) Qualquer situação não prevista no presente Regulamento, bem como quaisquer reclamações dos 
candidatos, será resolvida pela Comissão Técnica de Acompanhamento. 
b) A Comissão Técnica de Acompanhamento reservar-se-á o direito de analisar e avaliar aparticipação de 
qualquer pessoa inscrita, caso considere haver descumprimento deste Regulamento. 
Este Regulamento entrara em vigor na data de sua publicação 
 
 
 
 
 
 

Parintins, 01 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

______________________________________ 
FRANCISCO DO VALLE CARDOSO 

Presidente da Comissão Técnica de Acompanhamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 
 

FEIRA DE GASTRONOMIA REGIONAL/LOCAL 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
Preencha a ficha na integra, com letra legivel ou de forma. 
 

Nome:  

Endereço  
Residencial: 

 

Bairro:  Cidade:  

Estado:  Cep:  

Telefone:  e-mail:  

Data de Nascimento:  RG:  CPF:  

 

Receita 
Salgada: 
Nome do Prato: 

 

 

Nome da Pessoa que  
fará parte do STAFF 
do Festival. 

 Telefone  

 
Obs: Estou ciente e de acordo com todos os itens do regulamento do Festival. 
 
 
 
Data:____ /____ / 2019 
 
Hora da inscrição: _____:_____ 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do participante 


