
                                           SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 

  4ª EDIÇÃO DO CARNAVAL  CULTURAL DE ITAPOÁ 

REGULAMENTO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS 

1º - DA REALIZAÇÃO:  A 4ª Edição do Carnaval Cultural de Itapoá, será promovida pela
CDL - Câmera dos Dirigentes Lojistas de Itapoá, contando com o apoio da Prefeitura de
Itapoá, através da Secretaria de Turismo e Cultura, e ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de
fevereiro, na Av. Beira Mar III, Bairro Itapema do Norte, Itapoá-SC

2º -  DA SEGURANÇA E PREVENÇÃO:  O evento  visa atender todas as normas de
segurança e prevenção, disponibilizando equipe de orientação, segurança, brigadistas,
socorristas,  ambulância,  policiamento,  banheiros  químicos  ,  palco  com  sistema  de
sonorização e iluminação para as bandas de música que vão animar o Carnaval Cultural.
Cumpre  destacar,  ainda,  que  o  Carnaval  Cultural  de  Itapoá  atende  outras  normas
essenciais  para  a  manutenção  do  mesmo,  tais  como:  Inspeção  do  CRE – Conselho
Regional  de  Engenharia;   Secretaria  do  Meio  Ambiente,  Secretaria  de   Segurança  e
Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar de Itapoá, Policia Militar; Plantão da equipe técnica
da prefeitura durante seu respectivo horário.

3º-   DOS BLOCOS:  O  Bloco deverá  ter  no  mínimo de  15 (quinze)  integrantes  e  no
máximo  60  (sessenta)  integrantes.  Serão  inscritos  e  credenciados   na   Secretara
Municipal  de  Turismo no Departamento  da Cultura,  localizado na Rua Diogo Augusto
Zamboni  de  Oliveira,  188,  Itapema  do  Norte,  Itapoá-SC,  fone:  3443  0244  e  email
turismo@itapoá.com.br  no horário das 7h30 as 13h30. 

4º - DAS INSCRIÇÕES:  É obrigatória a inscrição  dos blocos para participarem do desfile
, na ficha de inscrição deve ser informado o nome do bloco, nome do responsável maior
de 18 anos, endereço do responsável, RG e CPF do responsável que devera assinar o
termo de uso de imagens.  Cada bloco deverá repassar um breve histórico do grupo, o
tema abordado (caso houver);   e de  cada um dos componentes. As inscrições estão
abertas conforme  publicação do Edital  de Nº 02/2020     de 08 de janeiro de 2020 –
Chamamento Público dos Blocos Carnavalescos de Itapoá , para o Desfile dos Blocos na
abertura do 4º Carnaval Cultural de Itapoá, e  encerram no dia 14/02/2020. 

5º - DA CONCENTRAÇÃO:  É permitida a concentração dos integrantes  inscritos  no
espaço reservado  e demarcado,  de acordo com o número de integrantes de cada bloco,
para os 3 dias do Carnaval.  É vedada a entrada de  de veículos no local da concentração
e  bebidas  em  recipientes  de  vidro.  Os  integrantes  poderão  montar  tenda  no  local
demarcado, os integrantes poderão trazer o Cooler- Caixa térmica  com gelo e bebidas
condicionadas em latas ou garrafas plásticas. A guarda dos equipamentos de cada bloco
é de responsabilidade dos mesmos.  A Secretaria de Turismo e Cultura vai disponibilizar
água para participantes. 
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6º - DO DIA, HORÁRIO E DESFILE DOS BLOCOS:   O desfile terá incio às 21h00 do dia
22 (sábado), marcando a abertura do Carnaval Cultural 2020. Os blocos deverão estarem
posicionados as 20h30, em seus devidos lugares na avenida. A ordem do desfile será
definida pela Comissão Organizadora. 

 7º - DA PREMIAÇÃO: Será conferido a cada bloco um certificado de participação, não
havendo premiação, por não se tratar de disputa e sim de confraternização de vários
segmentos da comunidade itapoaense. 

 8º – CASOS OMISSOS -  Os casos omissos que por  ventura possam ocorrer  serão
resolvidos pela Comissão do Carnaval Cultural. 

Itapoá. 08 de janeiro de 2020. 

           Jadiel Miotti                                                             Neusa Lopes
Secretário de Turismo e Cultura                                   Diretora da Cultura 
. 
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  4ª EDIÇÃO DO CARNAVAL  CULTURAL DE ITAPOÁ

REGULAMENTO -BLOCOS CARNAVALESCOS

1º - DA REALIZAÇÃO: 
 A 4ª  Edição  do   Carnaval  Cultural   de  Itapoá  ,  promovida  pela  CDL-  Câmera  dos
Dirigentes Lojistas de Itapoá e Prefeitura Municipal de Itapoá, através  da Secretaria de
Turismo e Cultura ,  a ser realizado  dias 22, 23 e  24 de fevereiro, na Av. Beira Mar III,
Bairro Itapema do Norte, Itapoá-SC. 

2º DA SEGURANÇA E PREVENÇÃO: O Carnaval Municipal de Rua visa atender todas
as normas de segurança e prevenção, disponibilizando equipe de orientação, segurança,
brigadistas,  socorristas,  ambulância,  policiamento,  banheiros  químicos  ,  palco  com
sistema  de  sonorização  e  iluminação  para  as  bandas  de  música  que  vão  animar  o
Carnaval Cultural.   Cumpre destacar, ainda, que o Carnaval Cultural de Itapoá atende
outras normas essenciais para a manutenção do mesmo, tais como: Inspeção do CRE –
Conselho  Regional  de  Engenharia;   Secretaria  do  Meio  Ambiente,  Secretaria  de
Segurança e Trânsito, Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar de Itapoá, Policia
Militar; Plantão da equipe técnica da prefeitura durante seu respectivo horário. 

3º DOS BLOCOS: O Bloco deverá ter no mínimo de 15 (quinze) integrantes e no máximo
60 (sessenta) integrantes. Serão inscritos e credenciados  na  Secretara Municipal de
Turismo no  Departamento  da  Cultura,  localizado  na  Rua  Diogo  Augusto  Zamboni  de
Oliveira,  188,  Itapema  do  Norte,  Itapoá-SC,  fone:  3443  0244  e  email
turismo@itapoá.com.br  no horário das 7h30 as 13h30. 

4º  DAS  INSCRIÇÕES:  Serão   credenciados  os   blocos  devidamente  inscritos.   É
obrigatória a inscrição  dos blocos para participarem do desfile , na ficha de inscrição deve
ser informado o nome do bloco, nome do responsável maior de 18 anos, endereço do
responsável,  RG e CPF do responsável  e cada um dos componentes.   As fichas de
cadastro estarão disponíveis no Departamento da Cultura da  Secretaria de Turismo, e as
inscrições abertas conforme  publicação do Edital de Nº 02/202o de 08 de janeiro de 2020
– Chamamento Público dos Blocos Carnavalescos de Itapoá , para o Desfile dos Blocos
na abertura  do 4º  Carnaval  Cultural  de  Itapoá,  cujas  inscrições  se   encerram no dia
14/02/2020. 

5º DA CONCENTRAÇÃO: É permitida a concentração dos integrantes  inscritos junto a
Secretaria  Municipal  de  Turismo  somente  no  espaço  demarcado  e  reservado
exclusivamente para os mesmos no dia do desfile,  poderá  ser ocupado também nos
demais dias do carnaval, desde que informado anteriormente a Comissão Organizadora. 
Fica vedada  a entrada de  de veículos no local da concentração e bebidas em recipientes
de vidro. Os integrantes poderão montar tenda no local demarcado,  poderão trazer o
Cooler- Caixa térmica  com gelo e bebidas condicionadas em latas ou garrafas plásticas.
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A guarda  dos  equipamentos  de  cada  bloco  é  de  responsabilidade  dos  mesmos.   A
Secretaria de Turismo e Cultura vai disponibilizar   água para participantes. 

6º  DO DESFILE DOS BLOCOS:  Cada bloco  deverá  repassar  um breve histórico  do
grupo, o tema abordado (caso houver);  O nome da música do enredo em mp3, gravada
em pendrive.   (Em relação a música tema do desfile dos blocos, existe a possibilidade
das mesmas serem executadas ao vivo pela banda contratada para animar o carnaval,
desde que encaminhadas até o dia 10 de fevereiro.

0 desfile  terá incio às 22h00 do dia 22 (sábado), e marcara a abertura do Carnaval
Cultural. Os blocos deverão estarem posicionados as 21h30, em seus devidos lugares na
avenida. A ordem do desfile será definida pela Comissão Organizadora. 

 7º DA PREMIAÇÃO: Será conferido a cada bloco um certificado de participação, não
havendo premiação, por não se tratar de disputa e sim de confraternização de vários
segmentos da comunidade itapoaense. 

 8º  –  CASOS OMISSOS -Os casos  omissos  que  por  ventura  possam ocorrer  serão
resolvidos pela Comissão do Carnaval Cultural. 

Itapoá, 08 de janeiro de 2020. 

           Jadiel Miotti                                                                     Neusa Lopes 
Secretário de Turismo e Cultura                                      Diretora da Cultura 

Rua Diogo Augusto Zamboni de Oliveira, nº 188 - -Itapoá /SC – CEP 89.249-000 – CNPJ 81.140. 303/001-01
E-mail: turismo@itapoa.sc.gov.br- fone/fax:(47) 3443-0244


