
 
 

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas, através da Secretaria de Cultura 
e Turismo, objetivando difundir as manifestações populares locais e regionais, 
valorizar as expressões culturais e artísticas e propiciar à comunidade 
duasestradense opções de lazer, promove no dia 03 de julho de 2022 o Festival 
Municipal de Quadrilhas 2022.  
 
 

REGULAMENTO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE QUADRILHAS 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º O Festival Municipal de Quadrilhas tem por finalidade valorizar, difundir e 
incentivar uma das mais populares manifestações culturais brasileiras.  
 

CAPÍTULO II 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 2º Poderão participar do festival todas as quadrilhas juninas, desde que façam 
suas inscrições de acordo com os itens deste regulamento.  
 
§ 1º O Festival ficará limitado ao número de 10 (dez) quadrilhas juninas.  
 
§ 2º Dos componentes menores de 18 (dezoito) anos deverá ser apresentada, à 
Coordenação do Festival, declaração dos pais, autorizando a participação dos 
referidos menores na quadrilha junina em questão.  
 
§ 3º No caso da participação de menores de 18 (dezoito) anos, o representante da 
quadrilha junina se declara único responsável pelos seus componentes menores, 
ficando desde já ciente e acordado que a Prefeitura Municipal de Duas Estradas se 
exime da responsabilidade pela apresentação ou não dos referidos menores.  
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 3º As inscrições serão realizadas no período de 20 de junho a 30 de junho de 
2022, na sede da Prefeitura Municipal de Duas Estradas, Rua do Comércio, 23 - 
Centro, das 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail 
culteturduasestradas@gmail.com.  
 
Art. 4º No ato da inscrição deverão ser apresentados:  
 
I - Histórico e composição da quadrilha junina; 
 
II - Resumo do tema a ser apresentado; 
 
III - Contato e cópias do RG, CPF e comprovante de residência do representante da 
Quadrilha Junina. 



IV - Declaração prevista no § 2º, art. 2º, do presente Regulamento, no caso de a 
Quadrilha Junina possuir componente menor de 18 anos de idade. 
 
Parágrafo único. A inscrição só será possível mediante a entrega de toda a 
documentação solicitada, não sendo aceito conteúdo manuscrito.  
 
Art. 5º A taxa de inscrição corresponde a R$ 100,00 (cem reais), defendo este valor 
ser pago no ato da inscrição, quando realizada no prédio da Prefeitura, ou através de 
depósito/transferência bancária para inscrições por e-mail, devendo ser realizado em 
até 48h.  
 
§ 1º Para as transações bancárias será utilizada conta corrente do Banco do Brasil, 
Agência: 2235-7, Conta: 17009-7, Titular: Flávia Rocha da Silva.  
 
§ 2º A comprovação do pagamento da taxa de inscrição deverá ser enviada para o e-
mail culteturduasestradas@gmail.com ou para o whatsapp 83 9 9193 5939.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS EXIBIÇÕES 

 
Art. 6º As apresentações do Festival acontecerão no dia 03 de julho de 2022, no 
Centro de Lazer e Eventos – Parque do Forró, localizado a Avenida Severino Simão 
Pessoa, no Centro, a partir das 19h30mim.  
 
Art. 7º A ordem de apresentação será determinada através de sorteio realizado em 1º 
de julho de 2022, às 16 horas, na sede da Prefeitura, Rua do Comércio, 23, Centro, e 
será transmitido pelo facebook oficial da Prefeitura Municipal 
(https://www.facebook.com/PrefeituraDeDuasEstradas/), ficando estabelecido que as 
quadrilhas juninas não poderão alterar os horários das suas apresentações.  
 
Art. 8º As quadrilhas juninas deverão estar no local da concentração, com todos os 
componentes, 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido na programação, 
devendo apresentar-se à coordenação do Festival.  
 
Art. 9º As quadrilhas juninas terão 25 minutos para sua apresentação, já incluída a 
encenação do casamento, e 10 minutos para montagem da apresentação, bem como 
10 minutos para desmontagem. 
 
Art 10. Um cronometrista, designado pela Coordenação do Festival, marcará os 
horários da apresentação de cada quadrilha junina, preenchendo uma ficha contendo 
o horário do início e término de cada apresentação, bem como de montagem e 
desmontagem. 
 
Art. 11. A quadrilha junina que iniciar sua apresentação, após seu horário pré-
estabelecido em sorteio, terá o atraso descontado do seu tempo de apresentação, não 
podendo o atraso ser superior a 10 minutos, sob pena de desclassificação.  
 
Art. 12. Nos casos em que ocorra atraso nos horários de apresentação das quadrilhas 
juninas, por culpa da Coordenação do Festival, fica assegurado o direito de 
apresentação seguindo a ordem previamente estabelecida.  



Art. 13. Caso haja algum motivo que impossibilite a participação da quadrilha junina 
no Festival, esta deverá informar, por escrito, através de um representante legal, 24 
(vinte e quatro) horas antes do dia da apresentação, podendo a sua vaga ser 
preenchida por outra concorrente que se encontrar na lista de espera, conforme ordem 
de inscrição.  
 
Art. 14. As quadrilhas juninas serão responsáveis pelas trilhas sonoras de suas 
apresentações, utilizando-se de música eletrônica ou ao vivo, sendo necessário que 
compareçam ao local 10 (dez) minutos antes da sua apresentação para testar o som. 
 
Art. 15. No caso da quadrilha junina utilizar na sua apresentação música ao vivo, torna-
se necessário, no ato da inscrição, a comunicação das especificações referentes aos 
equipamentos, para fornecimento dos mesmos pela coordenação.  
 
Art. 16. O não cumprimento pela quadrilha junina do estabelecido nos arts. 14 e 15, 
isenta a Coordenação do Festival de qualquer falha que venha a ocorrer com a trilha 
sonora no momento da apresentação.  
 
Art. 17. A Prefeitura Municipal de Duas Estradas não se responsabiliza pelo 
pagamento dos cachês dos artistas que acompanham as quadrilhas juninas em suas 
apresentações ao vivo, cujo pagamento é obrigação exclusiva das quadrilhas em 
questão.  
 
Art. 18. Não será permitida a utilização de propaganda política. 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO 

 
Art. 19. No Festival Municipal de Quadrilhas, a Comissão Julgadora será formada por 
7 (sete) jurados, todos eles apreciando a totalidade dos itens de avaliação previstos.  
 
Art. 20. A seleção dos participantes da Comissão Julgadora será de responsabilidade 
da Comissão Organizadora. 
 
Art. 21. Para cada item de julgamento serão atribuídas notas de 07 (sete) a 10 (dez), 
podendo haver fracionamento de apenas uma casa decimal.  
 
Art. 22. A pontuação final será proveniente do somatório das notas atribuídas, após o 
descarte da maior e menor nota obtida por item de avaliação.  
 
Art. 23. O jurado deverá impreterivelmente julgar e justificar sua nota, de acordo com 
os critérios de julgamento estabelecidos no artigo 25.  
 
Parágrafo único. Será dispensada de justificativa a avaliação correspondente a nota 
10 (dez). 
 
Art. 24. As pontuações atribuídas às quadrilhas juninas serão disponibilizadas a estas 
logo após suas apresentações, podendo os representantes das quadrilhas solicitá-las 
à Comissão Organizadora, contudo, só serão divulgadas ao público no final do 
Festival. 



CAPÍTULO VI 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
Art. 25. Os critérios considerados para o Julgamento das Quadrilhas Juninas serão os 
seguintes:  
 
I - Tema: traduz-se num conjunto de ideias concretizadas na música, no figurino, na 
coreografia e nos adereços, submetendo-o a diferentes leituras e interpretações;  
 
II - Coreografia: é o conjunto de movimentos e a sequência deles compõe a dança, 
devem ser consideradas as marcações e as estruturas básicas da Quadrilha Junina,  
com características e coreografias próprias ligadas aos ritmos e a dança do ciclo 
junino; 
 
III - Figurino: analisam-se a criatividade, a originalidade e a funcionalidade, em relação 
ao tema escolhido; 
 
IV - Casamento: encenação deve seguir formato de teatro, atentando para suas 
características, sendo objeto de julgamento o texto/roteiro, a interpretação, a 
encenação e o casal de noivos; 
 
V - Trilha Musical: expressa o sentimento do ciclo junino e do tema abordado; 
 
VI - Marcador: pessoa que anima, lidera e comanda as danças e os dançarinos, sendo 
observada pelo jurado a dicção, o domínio de espaço e comunicação com os demais 
componentes da quadrilha junina e com o público.  
 

CAPÍTULO VII 
DA PERDA DE PONTOS E DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 26. A quadrilha junina que ultrapassar o tempo de apresentação (25 minutos) 
perderá 01 (um) ponto por cada minuto excedente, bem como perderá 01 (um) ponto 
a cada minuto extrapolado para liberação do espaço (10 minutos). 
 
Art. 27. Será desclassificada a quadrilha junina que causar atraso superior a 10 
minutos para início da sua apresentação, de igual forma a que ultrapassar 05 (cinco) 
minutos para desmontagem e liberação do espaço. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA APURAÇÃO 

 
Art. 28. A contagem dos votos do Festival Municipal de Quadrilhas será realizada logo 
após a apresentação da última quadrilha junina.  
 
Art. 29. O critério de desempate no resultado geral será a maior nota obtida, 
obedecendo à seguinte ordem dos itens em julgamento: Tema, Coreografia, Figurino, 
Casamento, Trilha Musical e Marcador.  
 
Art. 30. Persistindo o empate o presidente da Comissão dará o voto qualificado. 
 



CAPÍTULO IX 
DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 31. Para as quadrilhas juninas classificadas nos três primeiros lugares do Festival 
serão conferidos troféus e a seguinte premiação em dinheiro:  
 
I - 1º lugar: R$ 3.200,00;  
 
II - 2º lugar: R$ 2.200,00;  
 
III - 3º lugar: R$ 1.200,00.  
 
Art. 32. Serão premiados os componentes que obtiverem o melhor desempenho nos 
seguintes destaques: Marcador, Casal de Noivos, Casal Junino e Rei e Rainha.  
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 33. A quadrilha junina que recusar o recebimento do troféu, qualquer que seja sua 
colocação, também renunciará ao direito de receber o valor da premiação.  
 
Art. 34. Por medida de segurança, é proibida a utilização de qualquer recurso que 
possa ameaçar a segurança dos participantes do evento, como explosivos e objetos 
cortantes, sob pena de desclassificação. 
 
Art. 35. No decorrer do evento, à Coordenação é conferido o direito de alterar ou 
acrescentar medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do Festival, 
mediante uma discussão democrática.  
 
Art. 36. Fica conferido a Prefeitura de Duas Estradas os direitos da utilização da 
imagem dos participantes do Festival, sem ônus, para fins promocionais e 
publicitários.  
 
Art. 37. Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as 
condições previstas no presente regulamento. 
  
Art. 38. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Festival. 
 
 

Duas Estradas/PB, 17 de junho de 2022. 
 
 

 
FLÁVIA ROCHA DA SILVA 

Secretaria de Cultura e Turismo 
 


