
 

REGULAMENTO PARA OS DESFILES COMPETITIVOS  

DAS ESCOLAS DE SAMBA MIRINS 

 

1. As Escolas de Samba Mirins de Juiz de Fora serão filiadas à LIESJUF para fins de 

organização dos desfiles competitivos do carnaval de 2017, nessa categoria, até 30 de 

novembro de 2016. 

 

 

  a) A documentação necessária para a filiação da Escola de Samba Mirim será: 

 

  - Cópia do Estatuto Social devidamente registrado em cartório; 

  - Cópia da Ata de posse da Diretoria atual; 

  - Cópia do documento de Identidade e CPF do representante legal; 

  - Comprovante de Inscrição de Situação Cadastral emitido pela Receita 

Federal; 

  - Ofício emitido a LIESJUF solicitando a filiação e a isenção da taxa de 

filiação. 

 

 b) Fica dispensanda a apresentação da referida documentação da ES Mirim da 

LIESJUF, exclusivamente criada para o desfile de 2017, sem a natureza jurídica cabível, 

que tem como objetivo agregar os componentes mirins das escolas de samba filiadas, 

com único e exclusivo propósito de incentivar as escolas de samba associadas a 

apadrinharem e fortalecerem seus vínculos com essas instituições no incentivo e ideias 

de preservação da memória e da cultura das escolas de samba de uma forma geral. 

  

 

2. Todas as verbas de subvenção pública serão repassadas aos cofres da LIESJUF, 

conforme acordado, para serem distribuídas em partes iguais as escolas de samba mirins 

filiadas. 

 

 

3. A prestação de contas original das verbas pública recebidas, bem como outros valores 

a serem percebidos, deverá ser entregue conforme modelo adotado pela LIESJUF, até 60 

(sessenta) dias após os desfiles, junto à Secretaria da LIESJUF. 



 

 

4. Os desfiles competitivos acontecerão no dia 19 de fevereiro de 2017 (DOMINGO), no 

horário compreendido entre as 16 horas e 30 minutos até o máximo de 19 horas e 30 

minutos, na passarela do samba montada no Parque de Exposição de Juiz de Fora e 

seguirão o seguinte modelo: 

 

 

  a) A concentração das escolas de samba mirins ocorrerão sempre com a 

antecedência mínima de 01 hora antes do início dos desfiles, cumprindo a marcação 

prevista pela Comissão de Carnaval da LIESJUF; 

 

 b) Fica suprimida a utilização de alegorias por parte das agremiações desfilantes, 

podendo as mesmas apresentar tripés de abertura com símbolos e o nome da entidade 

sem que haja componentes em (destaques, composições) sobre os mesmos; 

 

 c) O número mínimo de componentes integrantes do desfile de cada agremiação 

será de 100 (cem) crianças e adolescentes; 

 

 d) É obrigatória a apresentação de um casal de Mestre-sala e Porta-bandeira 

Mirim; 

 

 e) É obrigatória a apresentação da Comissão de Frente Mirim, com, no mínimo, 05 

(cinco) integrantes; 

 

 f) A Bateria deverá ter sua formação condizente com o tipo de instrumentais 

utilizados, prevalecendo componentes adolescentes; 

 

 g) Rainhas de Bateria, Destaques e Passistas, bem como qualquer outro 

componente da escola de samba mirim deverão trajar vestimentas adequadas e que não 

sejam constrangedoras e possam a vir a comprometer a integridade física das crianças e 

do adolescentes participantes dos desfiles; 

 



 h) Todos os integrantes dos desfiles das escolas de samba mirins deverão portar 

crachá de identificação com nome, endereço e contato do responsável, data de 

nascimento e outras observações quando couber; 

 

 i) O tempo de desfile será de no mínimo 30 minutos e no máximo 01 hora. 

 

 j) A competição ocorrerá com julgamento realizado pela equipe definida pela 

LIESJUF que julgará os seguintes quesitos: 

 

  - EMPOLGAÇÃO (notas de 07 a 10) - julga a alegria e a espontaneidade dos 

desfilantes, marcados pelo samba, pela dança e pelo ritmo empregado pela Bateria; 

 

  - FANTASIAS (notas de 07 a 10) - julga a criatividade, o conjunto 

harmonioso do figurino utilizado e sua adequação ao enredo cantado, bem como a 

leveza das fantasias, os acabamentos e a uniformidade; 

 

  - ESCOLA/DESFILE (notas de 07 a 10) - julga o desenrolar do desfile, 

analisando tecnicamente a apresentação de forma harmônica e uníssona; 

 

  - ENREDO (notas de 07 a 10) - julga a criatividade do tema, a irreverência e 

o seu desenvolvimento de forma alegre, espontânea e carnavalesca. 

 

 k) As escolas de samba serão premiadas do primeiro ao último lugar com troféus 

de participação nos desfiles da LIESJUF de 2017; 

 

 l) As escolas de samba serão premiadas ainda com o troféu de: 

 

  - Melhor Escola; 

  - Melhor Enredo; 

  - Melhor Fantasia; 

  - Melhor Samba de Enredo; 

  - Melhor Bateria 

 

 



 m) É dever de todas as agremiações cumprir o que determina o artigo 208 do 

Código Penal Brasileiro: não vilipendiar (expor ao ridículo, ofender, denegrir a imagem 

ou nome) publicamente ato ou objeto de culto religioso. 

 

 n) As agremiações deverão cumprir a Portaria do Carnaval 2017, assinado pelo(a) 

Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude e, por questões de segurança, 

cumprindo a regulamentação, fica proibido o desfile de crianças menores de 05 (cinco) 

anos, mesmo acompanhadas pelos pais. 

 

5. A Ordem de apresentação e os horários seguirão conforme o cronograma abaixo: 

 

 - DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2017 – DOMINGO 

 

  - Entre 16h30min até 17h30min – ACRES MOCIDADE DO AMANHÃ 

  - Entre 17h30min até 18h30min – GRACES IMPERIO DA TORRE  

  - Entre 18h30min até 19h30min – GRES HERDEIROS DA VILA 

  

6. Será excluída dos quadros da LIESJUF a agremiação que deixar de se apresentar e/ou 

não cumprir as exigências mínimas desse Regulamento, cabendo ainda a prestação das 

contas e a devolução das verbas disponibilizadas para a execução do desfile 

carnavalesco competitivo. 

 

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Carnaval da LIESJUF e a apuração 

e o resultado oficial com a premiação acontecerão na data e horário a ser indicado pela 

Comissão de Carnaval da LIESJUF. 

 

8. E, por estarem de acordo com o presente regulamento, composto por 02 (duas) 

páginas, sem verso, rubricam a 1ª (primeira) página e a 2ª (segunda) página e, assinam a 

3ª (terceira) e última página todos representantes legais das agremiações mirins filiadas 

a Liesjuf  que participarão do Concurso Oficial nessa categoria no carnaval  de 2017, 

confirmando a intenção do fiel cumprimento do mesmo. 

 

 

Juiz de Fora, 01 de fevereiro de 2017. 

 



  

 


