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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

CARNAILHA 2017 

  

REGULAMENTO CHAVE DOS IRREVERENTES 

 

CAPITULO I 

 DA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PENALIDADES. 

 

ARTIGO 1º - Fazem parte do Grupo dos Irreverentes os 09 (nove) Blocos a seguir: 

Invasão na Folia, Amor e Cana, Os Belezuras, Os Piratas, Lagarto Salgado, Entre tapas 

e Beijos, Chitara da Chapada, Pantera Cor de Rosa e As Tiazinhas. No ano de 2017 em 

período Carnavalesco, a disputa da Chave dos Irreverentes do Carnailha, organizado 

pela Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, será integrada por 09 (nove) Blocos: Invasão na Folia, Amor e Cana, Os 

Belezuras, Os Piratas, Lagarto Salgado, Entre tapas e Beijos, Chitara da Chapada, 

Pantera Cor de Rosa e As Tiazinhas. Todavia, fica instituído o Descesso: Os 03 (três) 

últimos colocados da Chave dos Irreverentes descerão para a Chave de "Acesso" do 

Carnailha 2018 e receberam 30% a menos do valor repassado aos blocos não 

rebaixados. A disputa dar-se-á no dia 26 de Fevereiro (domingo de carnaval) com a 

apresentação dos blocos da Chave dos Irreverentes. O evento tem como objetivo 

principal, preservar a cultura carnavalesca, tanto regional como nacional e estimular o 

espírito criativo do povo Parintinense. 

Parágrafo Único – Em caso de desistência formal ou não da competição, que envolve 

os blocos da Chave dos Irreverentes, o bloco desistente fica impendido de disputar o 

Carnailha por 02 (dois) anos subsequentes e terá que devolver para Prefeitura 

Municipal todo o recurso repassado. 

ARTIGO 2º - Só poderá participar do Concurso do CARNAILHA 2017, o Bloco que estiver 

devidamente inscrito junto a Comissão Única do referido certame. 

 1º - Só poderão disputar o Carnailha2017 os 09 (nove) Blocos devidamente 

credenciados. 

 2º - Segue ANEXO II, os Blocos que irão desfilar na Passarela do Samba. 
 

Parágrafo Único – Fica suspensa durante a validade deste regulamento (02 anos) a 

inclusão de qualquer outro Bloco na disputa do Carnailha. 

 

ARTIGO 3º - OS BLOCOS da CHAVE DOS IRREVERENTES só poderão participar do 

desfile com duas alas: uma obrigatória onde os homens devem vir vestidos de mulher 

e as mulheres de homem. Tal regra só não vale para homenageados e convidados que 

estejam ligados ao enredo do Bloco em questão, como também a diretoria, artistas e 
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apoio técnico. A outra ala com fantasias alusivas ao enredo, sendo que, esta segunda 

ala, deverá compor ou não o desfile do bloco por decisão da diretoria do mesmo.  

 1º - Fica terminantemente proibido aos Blocos homenagear o próprio 

Presidente ou membros que compõe sua diretoria, pessoas que estejam 

ocupando cargos públicos eletivos (Executivo e Legislativo), sob 

penalização de 03 (três) décimos em sua pontuação geral. 

ARTIGO 4º - O Presidente da Comissão Única: Organizadora, Julgadora e Apuradora 

será escolhido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
 

 1º - Os Jurados serão em número de 05 (cinco) e seus nomes serão 

anunciados momentos antes do desfile. 
 

ARTIGO 5º - As notas atribuídas pelos Jurados serão de 08 (oito) a 10 (dez), podendo 

ser fracionadas em décimos, Exemplo: 8,0 - 8,1 - 8,2 - 8,3 - 8,4 - 8,5... - 9,0 ... - 9,9 e 

10, devendo ser lançadas na Folha ou Cédula de Votação, numericamente e por 

extenso, os jurados deverão justificar as notas inferiores a 9,0 (nove). 
 

 1º - Se houver rasura apenas na nota numérica, aproveita-se a nota 

lançada por extenso (sem rasura). Se houver rasura apenas na nota por 

extenso, aproveita-se a nota lançada numericamente (sem rasura). Se 

houver rasura na nota lançada numericamente e por extenso, será 

atribuída a nota máxima no Item em questão, a todos os Blocos 

Carnavalescos do referido Concurso. 
 

Parágrafo Único – Ficam estabelecidos 05 (cinco) Itens a serem julgados, os quais 

serão inscritos na Folha ou Cédula de Votação, conforme ANEXO II. 
 

ARTIGO 6º - Fica a critério de cada Bloco a escolha da forma de execução da sua 

marcha carnavalesca na Passarela do Samba, podendo ser ao vivo ou mecânica. 
 

ARTIGO 7º - O Bloco terá uma área de concentração, armação e dispersão estipulada 

pela Comissão Única do Carnailha 2017. 
 

 Área de Armação: O Bloco terá que comparecer na área da armação até 15 

(quinze) minutos após o fechamento do portão de acesso do bloco anterior 

na Passarela do Samba, o não cumprimento implicará na perda de 03 (três) 

décimos da pontuação geral. 
 

 Área de Dispersão: É de responsabilidade exclusiva de cada Bloco a 

operacionalização da remoção/retirada de sua Alegoria da Área de 

Dispersão, e terá até 20 (vinte) minutos após o encerramento de sua 

apresentação, o não cumprimento implicará na perda de 03 (três) décimos 

da pontuação geral. 
 

ARTIGO 8º -Os Desfiles começarão às 19:00 (dezenove) horas, cada Bloco terá tempo 

mínimo de 20 (vinte) minutos e o máximo de 30 (trinta) minutos de desfile na 

Passarela do Samba. 
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1° - Somente no caso de interrupção de energia elétrica, falta de som, invasão da área 

de apresentação dos Blocos por populares, ausência de Jurados, mau tempo (chuva) 

ou qualquer outro obstáculo assim reconhecido formalmente pela Comissão Única, os 

Blocos poderão adentrar ao local do desfile para as suas apresentações, fora do 

horário estabelecido no Artigo 5°, sem prejuízo da sua pontuação. 

2º - Nesse caso, o início da apresentação do Bloco, dar-se-á até 15 (quinze) minutos 

após a solução definitiva do impasse. 

3° - Se os fatos previstos no Parágrafo I ° deste Artigo ocorrerem no curso de 

apresentação dos Blocos, o seu reinicio dar-se-á de onde parar o desfile, bem como o 

tempo de apresentação já cronometrado, até 30 (trinta) minutos após haver sido 

plenamente resolvido o problema, sem prejuízo para o Bloco que esteja se 

apresentando. 

Parágrafo Único –O tempo de apresentação será cronometrado oficialmente por um 

membro da Comissão Única, que registrará o tempo de duração do desfile de cada 

Bloco e assinará a Cédula Oficial juntamente com os fiscais. 

ARTIGO 9º - O Bloco que não cumprir o tempo mínimo ou máximo determinado para o 

desfile perderá 01 (um) décimo por cada minuto ultrapassado. 

ARTIGO 10–Relativamente aos itens de julgamento, serão observados os seguintes 

limites: 

 

I.  Um (01) Carro Alegórico: Medindo máximo 05 (cinco) metros de altura 

INCLUINDO adereços e brincantes, com 06 (seis) metros de comprimento e 4 

(quatro) metros de largura, podendo usar livremente a quantidade de roldanas na 

base de sustentação do carro, todos os carros alegóricos terão que ter um cambão 

(olhal) na parte da frente, e sendo de total responsabilidade dos Blocos a 

segurança de seus brincantes (destaques). 
 

II. Animação do Bloco: Mínimo de 200 (duzentos) componentes por Bloco; 
 

III. Comissão de Frente: Deverá apresentar no mínimo 08 (oito) componentes e 

no Máximo 10 (dez); 
 

IV. Uma (01) Rainha: Deverá ser um homem vestido de mulher. Sua escolha é de 

inteira responsabilidade de cada Bloco, e será julgado sua irreverencia e animação 

de acordo com a temática do bloco. 
 

V. MARCHINHA: Deve ter letra e música criada pelo próprio Bloco, portanto, não 

podendo ser plagiada.  
 

 l º - O Bloco que não cumprir com os estabelecidos nos incisos. I, II, III, IV e V, 

deste Artigo, O não cumprimento implicará na perda de 03 (três) décimos em 

cada inciso descumprido. 
 

 2° - Para o cumprimento dos incisos do Artigo 10, cada Bloco irá dispor de um 

fiscal durante o desfile, o qual deverá comunicar quaisquer anormalidades ao 

Presidente da Comissão Única, para constatação dos fatos e providências, se 

positivada a impugnação. 
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 3° - O Bloco que não apresentar os itens estabelecidos nos incisos. I e III, deste 

Artigo, terá que devolver para Prefeitura Municipal todo o recurso repassando. 

 

 4° - Os blocos que desejarem confeccionar camisas por conta própria, as 

mesmas deverão conter as logomarcas dos Governos Municipal e Estado. 

 5° - As camisas não poderão conter nomes de Políticos e/ou possíveis 

candidatos a cargos eletivos. O não cumprimento implicará na perda de 02 

(dois) pontos da pontuação geral. 

 6° - Em caso de chuva fica expressamente proibido a utilização de qualquer 

tipo de energia seja motor elétrico ou cabeamento nos carros alegóricos, após a 

paralização da chuva somente com a liberação do corpo de bombeiro. O não 

cumprimento implicará na perda de 05 (cinco) décimos da pontuação geral. 

 

Parágrafo Único – O Bloco não poderá utilizar triciclo e outro veiculo com rodas, e o 

carro alegórico não poderá ser conduzido através de veículo motorizado e/ou por 

tração animal, o não cumprimento deste Artigo implicará na perda de 03 (três) 

décimos em sua pontuação geral. 
 

ARTIGO 11–Cada Bloco deverá nomear 01 (um) fiscal para atuar junto à Comissão 

Única. 
 

ARTIGO 12–O Fiscal credenciado pelo Presidente de cada Bloco terá obrigatoriamente 

sua credencial visada pelo Presidente da Comissão Única do CARNAILHA 2017. O 

Fiscal não poderá interferir na votação e nem presenciar o voto dos Jurados. 
 

Parágrafo Único – Não será permitida a presença nos locais de desfile, de Fiscal de 

Blocos visivelmente alcoolizado e tal comprovação determinará imediata exclusão 

deste, penalizando o Bloco por ele representado, com a perda de 03 (três) décimos na 

sua pontuação geral. 
 

ARTIGO 13 - Os protestos e pedidos de impugnações deverão conter 03 (três) vias, 

acompanhadas de fotos e/ou filmagens visíveis e entregue ao Presidente da Comissão 

Única, no dia/noite em que ocorrer o fato gerador, até 30 (trinta) minutos após o 

desfile do último Bloco concorrente. 

ARTIGO 14°- O Bloco impugnado será considerado notificado mediante recebimento 

da segunda via da(s) impugnação(ões), pelo seu fiscal. O fiscal do bloco que não 

comparecer até 60 (sessenta) minutos após a apresentação do último Bloco 

concorrente, perante a Comissão Única, para receber a notificação da impugnação, o 

Bloco será considerado notificado para todos os fins previstos neste Regulamento. 
 

 1º - O fiscal do Bloco impugnado será notificado para apresentar sua defesa 

entre 09:00 às 10:00 (dez) horas do dia seguinte na Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo. 
 

 2º - As impugnações serão decididas através de votos do Presidente da 

Comissão Única e dos membros, referente ao item impugnado, até as 11:00 

(onze) horas do dia 01 de Março de 2017, na Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. 
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 3º - Após a decisão, o Presidente da Comissão Única e seus membros, 

formalizarão documento único, constando o resultado da votação e que ficará 

sob sigilo até a abertura das urnas. 

 

ARTIGO 15 - Fica determinado que os Blocos da Chave dos Irreverentes, que ficarem 

nas 03 (três) últimas colocações no CARNAILHA 2017, fica assegurada sua 

participação na disputa da Chave de “Acesso”, como também terá direito a 70% da 

verba repassada aos blocos da chave dos Irreverentes. 
 

ARTIGO 16 - Os Jurados, durante o tempo de julgamento, exceto por motivos especiais, 

não poderão se retirar das cabines, não poderão fazer qualquer consulta aos seus 

colegas, nem contactar com os dirigentes dos blocos concorrentes ou quaisquer outras 

pessoas, permanecendo na sua cabine até o encerramento da votação. 
 

 1º – Os Jurados não poderão usar telefone celular ou outro equipamento de 

comunicação, durante sua permanência na cabine de julgamento. 
 

 2º - O Jurado que durante o Desfile dos Blocos apresentar má conduta, 

comprovada pela Comissão Única, terá sua Folha ou Cédula de Votação 

eliminada. 

 

 3º - Todas as pessoas que participaram como Jurados em julgamentos de 

carnavais anteriores ficam excluídas da seleção de escolha do CARNAILHA 

seguinte. 

 

ARTIGO 17 - A Comissão Apuradora será composta pelos Membros da Comissão Única. 
 

1º - A apuração dos votos e pontos dos blocos será feita no dia 01 de Março 

de 2017, às 15:00 horas, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo. 
 

2º - Previamente a apuração, serão lidas as notas dadas por cada Jurado. 

Cada item será julgado por 05 (cinco) Jurados. 
 

3º - Concluída a apuração dos pontos, será proclamado o Bloco campeão da 

Chave dos Irreverentes do CARNAILHA 2017. 
 

4º - Em caso de empate entre 02 (dois) ou mais Blocos nas 03 (três) primeiras 

colocações, o critério de desempate será o seguinte: Comparação das Notas 

atribuídas ao Item – Comissão de Frente; permanecendo o empate, compara-se a nota 

atribuída ao Item Carro Alegórico sem somar com a primeira nota; se assim persistir o 

empate, serão proclamados os campeões do CARNAILHA 2017. 
 

5º - Em caso de empate nas 02 (duas) últimas colocações da Chave dos 

Irreverentes, será aplicado o mesmo critério mencionado no Artigo 17, Parágrafo 4º 

deste Regulamento.  
 

ARTIGO 18 - A ordem de apresentação será obtida através de sorteio, não podendo ser 

alterada, nem por caso fortuito ou força maior, aplicando ao infrator ou infratores a 

pena de perda de 03 (três) pontos sobre a pontuação geral. Conforme Anexo I. 
 

ARTIGO 19 - Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela Comissão 

Única do CARNAILHA 2017. 
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DA PREMIAÇÃO 

ARTIGO 20 - A premiação financeira ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Parintins 

e dar-se-á da seguinte forma: 1º lugar R$ 3.000,00 (Três mil reais)- 2º lugar R$ 

2.000,00 (Dois mil reais) - 3º lugar R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 

Parágrafo Único - Em caso de empate entre 02 (dois) ou mais Blocos nas 03 (três) 

primeiras colocações, o prêmio será dividido em partes iguais, de acordo com o 

número de Blocos empatados e valores de cada colocação. 
 

ARTIGO 21 - Este Regulamento terá validade por 01 (um) ano e entrará em vigor 

depois de assinado pela Comissão do Carnailha 2017 e pelos representantes legais 

dos 09 (nove) Blocos Carnavalescos, independente de publicação formal.  

 

Parintins, 20 de Fevereiro de 2017. 

 

 

_________________________________ 

Presidente da Comissão Única 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vice-Presidente da Comissão Única 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante dos Blocos Carnavalescos 
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Representantes da CHAVE DOS IRREVERENTES 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Lagarto Salgado 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Chitara da Chapada 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Pantera Cor de Rosa 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Os Piratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Amor e Cana 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco As Tiazinhas 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Entre Tapas e Beijos 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Os Belezuras 

 

 

____________________________ 

Pres. do Bloco Invasão na Folia 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 

CARNAILHA 2017 

 

ANEXO I 

 

 

ORDEM DO DESFILE 

 

 
1. OS BELEZURAS 

 

2. AS TIAZINHAS 

 

3. AMOR E CANA 

 

4. ENTRE TAPAS E BEIJOS 

 

5. CHITARA DA CHAPADA 

 

6. OS PIRATAS 

 

7. PANTERA COR DE ROSA 

 

8. LAGARTO SALGADO 

 

9. INVASÃO NA FOLIA 
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CARNAILHA 2017 

 

ANEXO II 

 

ITENS 
 

 

 

 

 

 

1) COMISSÃO DE FRENTE 

 

2) ANIMAÇÃO 

 

3) RAINHA  

 

4) CARRO ALEGÓRICO 

 

5) MARCHINHA 

 

 


