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COMPROMISSOS DA FESPORTE FASE MESORREGIONAL 

 

A FESPORTE montará uma estrutura para a organização do evento nas etapas mesoregionais com as 

seguintes atribuições: 



 
 
 
 

 

Quanto à estrutura física e equipamentos: 

• Fornecimento do material de expediente para a secretaria; 

• Estrutura de som, iluminação e palco; 

• Fornecimento da premiação. 

 

Quanto à Supervisão: 

! Supervisionar a realização do evento. 

 

Quanto à Coordenação geral 

! Planejar, coordenar e acompanhar a realização do evento. 

! Nomear auxiliares para os trabalhos; 

! Responsabilizar as delegações por excesso praticado; 

! Decidir casos omissos às normas regulamentares do evento; 

! Baixar notas oficiais. 

 

Quanto à Coordenação Técnica: 

! Inspecionar e aprovar o local de apresentação, observando as condições técnicas conforme especificidades 

técnicas e/ ou regulamentares; 

! Preparar e manter em condições normais de utilização o local de apresentação; 

! Organizar e dirigir o evento de acordo com suas especificidades; 

! Providenciar, transportar, distribuir e recolher o material e equipamentos específicos para realização do 

evento; 

! Selecionar e convocar a equipe de jurados, quando necessário; 

! Coordenar, em conjunto com a Secretaria Geral, a divulgação da programação, dos resultados, e dos 

assuntos de ordem técnica. 

 

Quanto à Secretaria: 

! Receber e controlar o material de expediente; 

! Preparar e expedir correspondências; 

! Elaborar e promover em conjunto com o município e os cerimoniais de abertura, premiação e encerramento 

do evento; 

! Prestar informações a representantes credenciados dos municípios participantes; 

! Encaminhar os resultados para os devidos registros e divulgação. 

 

Quanto ao Apoio Geral: 

! Verificar e coordenar interagindo com as demais coordenações, as questões pertinentes a administração do 

evento; 



 
 
 
 

! Providenciar e controlar o transporte e alimentação de todas as delegações participantes do evento; 

! Providenciar e controlar o transporte, alimentação e hospedagem da equipe de jurados; 

! Providenciar, transportar e promover a entrega da premiação prevista; 

! Auxiliar, em conjunto com a CCO, a indicação dos locais para o alojamento de todas as delegações 

participantes do evento. 

! Organizar e controlar as refeições dos participantes do evento. 

 

Quanto à Imprensa: 

! Facilitar o trabalho e obtenção de dados e resultados por parte da imprensa; 

! Divulgar via internet o evento. 

 

Quanto à Finanças: 

• Pagamento das despesas de diárias e de deslocamento para a equipe de trabalho da Fesporte; 

• Pagamento das despesas de diárias, deslocamento, hospedagem e alimentação  para a  equipe dos jurados; 

! Prestar contas das despesas efetuadas; 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISSOS DA FESPORTE FASE REGIONAL 

 

A FESPORTE montará uma estrutura para a organização do evento nas etapas regionais com as seguintes 

atribuições: 

 

Quanto à estrutura física e equipamentos: 

• Fornecimento do material de expediente para a secretaria; 

• Estrutura de som, iluminação e palco; 



 
 
 
 

• Fornecimento da premiação. 

 

 

Quanto à Supervisão: 

! Supervisionar a realização do evento. 

 

Quanto à Coordenação geral 

! Planejar, coordenar e acompanhar a realização do evento. 

! Nomear auxiliares para os trabalhos; 

! Responsabilizar as delegações por excesso praticado; 

! Decidir casos omissos às normas regulamentares do evento; 

! Baixar notas oficiais. 

 

Quanto à Coordenação Técnica: 

! Inspecionar e aprovar o local de apresentação, observando as condições técnicas conforme especificidades 

técnicas e/ ou regulamentares; 

! Preparar e manter em condições normais de utilização o local de apresentação; 

! Organizar e dirigir o evento de acordo com suas especificidades; 

! Providenciar, transportar, distribuir e recolher o material e equipamentos específicos para realização do 

evento; 

! Selecionar e convocar a equipe de jurados, quando necessário; 

! Coordenar, em conjunto com a Secretaria-Geral, a divulgação da programação, dos resultados, e dos 

assuntos de ordem técnica. 

 

Quanto à Secretaria: 

! Receber e controlar o material de expediente; 

! Preparar e expedir correspondências; 

! Elaborar e promover em conjunto com o município e os cerimoniais de abertura, premiação e encerramento 

do evento; 

! Prestar informações a representantes credenciados dos municípios participantes; 

! Encaminhar os resultados para os devidos registros e divulgação. 

 

Quanto ao Apoio Geral: 

! Verificar e coordenar interagindo com as demais coordenações, as questões pertinentes a administração do 

evento; 

! Providenciar e controlar o transporte e alimentação de todas as delegações participantes do evento; 

! Providenciar e controlar o transporte, alimentação e hospedagem da equipe de jurados; 

! Providenciar, transportar e promover a entrega da premiação prevista; 



 
 
 
 

! Auxiliar, em conjunto com a CCO, a indicação dos locais para o alojamento de todas as delegações 

participantes do evento. 

! Organizar e controlar as refeições dos participantes do evento. 

 

Quanto à Imprensa: 

! Fazer contatos com toda a imprensa para divulgação do evento; 

! Providenciar o registro fotográfico e filmagem do evento, desde sua montagem; 

! Facilitar o trabalho e obtenção de dados e resultados por parte da imprensa; 

! Divulgar via internet o evento. 

 

Quanto à Finanças: 

• Pagamento das despesas de diárias e de deslocamento para a equipe de trabalho da Fesporte; 

• Pagamento das despesas de diárias, deslocamento, hospedagem e alimentação  para a  equipe dos jurados; 

! Prestar contas das despesas efetuadas; 

! Pagamento da alimentação dos participantes na Fase Regional; 

! Pagamento do Transporte dos participantes na Fase Regional. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO-SEDE FASE MESORREGIONAL 

São de responsabilidade do Município-sede os seguintes compromissos: 

 

Quanto ao local: 

• Providenciar um local adequado para a realização do evento: ginásio, teatro ou centro de eventos; 

• Se possível com bebedouro para os bailarinos. 

• Providenciar o TAC (termo de ajustamento de conduta); 

• Promover a limpeza diária do local do evento, bem como a limpeza e manutenção dos banheiros (reposição 

de papel higiênico); 

• Dispor de vestiários masculino e feminino, ou salas (para trocas de roupas); 



 
 
 
 

• Uma sala pós-evento para reunião dos coreógrafos com cadeiras para o segundo dia. 

• Sugerir local de alimentação aonde as delegações possam fazer m lanche caso seja nescessário; 

• Promover a segurança no local do evento e alojamentos das delegações. 

• Estar presente durante o evento para apoio a equipe Fesporte; 

• Providenciar (caso necessário), um veículo (com motorista) para atender as necessidades de deslocamentos 

internos da organização do evento, tanto por parte da FESPORTE como do próprio município-sede; 

 

Quanto à recepção das delegações: 

• Promover a recepção das delegações. 

 

Quanto à decoração: 

• Decoração de seis mesas para os jurados, com oito cadeiras, duas mesas de pontuação, com quatro 

cadeiras e três mesas para a premiação, com duas cadeiras, duas mesas para a imprensa (toalhas, flores, 

tecidos e outros); 

• Decorar o portal de entrada do evento. 

• Em torno de 100 cadeiras autoridades e público em geral, na quadra se não houver espaço suficiente. 

• Demarcar o local das autoridades conforme o esperado (verificar quantas autoridades estarão presentes). 

 

Quanto ao Cerimonial e pessoas para as noites de eventos: 

• Estar ciente do protocolo do cerimonial de abertura redigido pela FESPORTE (e que este tem duração 

máxima de 30 minutos, sendo necessário atentar as autoridades sobre o tempo para suas falas); 

• Providenciar um mestre de cerimônias/locutor para realizar o cerimonial e a interlocução com as 

autoridades; 

• Uma mesa com duas pessoas, para receber as autoridades na entrada do evento. 

•  Providenciar bandeiras, mastros, mesas, cadeiras e púlpito; 

• Providenciar, caso haja necessidade, pessoal para auxiliar a entrega da premiação; (Sugestões princesas do 

município e ou crianças com uniforme); 

• Fornecer água para equipe técnica e jurados durante o evento; 

• Se houver algum suvenir da cidade sugere-se, presentear aos jurados.  

 

Quanto à divulgação do evento: 

• Ter um fotógrafo no mínimo fazendo a cobertura do evento e chamar rádios, locais, tvs se existirem, para 

divulgar antes e nos dias do evento, providenciando matérias e jornais locais, ou mídias eletrônicas. Todas 

as notícias deverão ser passadas para coordenação do evento e imprensa da FESPORTE. 

• Promover antecipadamente uma ampla divulgação do evento para a cidade em todos os campos públicos e 

privados. Se possível divulgar nos municípios vizinhos.  

     - Convidar antecipadamente autoridades dos setores públicos e privados. 



 
 
 
 

     - Convidar todas as diretoras e suas respectivas escolas, professores e alunos, bem como a comunidade 

escolar. 

          - Promover a divulgação do evento para a população através do rádio, jornal, TV, faixas, cartazes, etc. 

OBS* Esse evento depende de um grande público, para isso se faz necessário essa divulgação em massa. 

 

Quanto à Saúde: 

• Providenciar um profissional de saúde para primeiros socorros (Ambulância no local), para questões 

emergenciais.  

• Orientar os hospitais e clínicas, sobre o atendimento aos visitantes. 

 

Se o evento tiver uma repercussão boa financeira apresentar: 

• O município se compromete em elaborar e apresentar à FESPORTE, no prazo de um mês após o evento, um 
relatório do impacto financeiro gerado pelo evento realizado na cidade, observando os seguintes itens: 

" Hospedagem (hotéis, pousadas e similares); 
" Alimentação (restaurantes, bares, supermercados, mercadinhos e padarias etc.) 
" Transportes (táxi, ônibus, abastecimento em postos de gasolina e locação de automóveis); 
" Prestação de Serviços durante e após o evento; 
" Questões de melhoria da infraestrutura da cidade e benefícios oriundos do evento; 
" Atividades afins (feiras, outros setores não mencionados). 

 
• Caberá ao município-sede relatar arrecadação fiscal total. 

 
• O município-sede deverá ainda informar a arrecadação de imposto sobre serviços (ISS) no período do 

evento. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO-SEDE FASE REGIONAL 

São de responsabilidade do Município-sede os seguintes compromissos: 

 

Quanto ao local: 

• Providenciar um local adequado para a realização do evento: ginásio, teatro ou centro de eventos; 

• Se possível com bebedouro para os bailarinos. 

• Providenciar o TAC (termo de ajustamento de conduta); 

• Providenciar alojamentos para as delegações; 

• Promover a limpeza diária do local do evento, bem como a limpeza e manutenção dos banheiros (reposição 

de papel higiênico); 

• Dispor de vestiários masculino e feminino, ou salas (para trocas de roupas); 

• Uma sala pós-evento para reunião dos coreógrafos com cadeiras para o segundo dia. 

• Sugerir local de alimentação aonde a empresa responsável Licitada, poderá servir as alimentações. 

• Promover a segurança no local do evento e alojamentos das delegações. 



 
 
 
 

• Estar presente durante o evento para apoio a equipe Fesporte; 

• Providenciar (caso necessário), um veículo (com motorista) para atender as necessidades de deslocamentos 

internos da organização do evento, tanto por parte da FESPORTE como do próprio município-sede; 

 

Quanto à recepção das delegações: 

• Promover a recepção das delegações, encaminhando-as aos seus respectivos alojamentos e local de 

alimentação; 

• Afixar faixas indicativas nos locais de alojamento e do evento. 

• Providenciar um informativo com os locais próximos aos alojamentos de: 

" Padarias ou mercearias 

" Super mercados 

" Comércio 

" Hospital 

" Polícia 

 

Quanto à decoração: 

• Decoração de oito mesas para os jurados, com oito cadeiras, duas mesas de pontuação, com quatro 

cadeiras e três mesas para a premiação, com duas cadeiras, duas mesas para a imprensa (toalhas, flores, 

tecidos e outros); 

• Decorar o portal de entrada do evento. 

• Em torno de 500 cadeiras autoridades e público em geral, na quadra se não houver espaço suficiente. 

• Demarcar o local das autoridades conforme o esperado. 

 

Quanto ao Cerimonial e pessoas para as noites de eventos: 

• Estar ciente do protocolo do cerimonial de abertura redigido pela FESPORTE (e que este tem duração 

máxima de 30 minutos, sendo necessário atentar as autoridades sobre o tempo para suas falas); 

• Providenciar um mestre de cerimônias e locutor para realizar o cerimonial e a interlocução com as 

autoridades; 

• Uma mesa com duas pessoas, para receber as autoridades na entrada do evento. 

•  Providenciar bandeiras, mastros, mesas, cadeiras e púlpito; 

• Providenciar, caso haja necessidade, pessoal para auxiliar a entrega da premiação; (Sugestões princesas do 

município e ou crianças com uniforme); 

• Fornecer água e um pequeno lanche para equipe técnica e jurados durante o evento; 

• Se houver algum suvenir da cidade sugere-se, presentear aos jurados.  

 

Quanto à Divulgação do evento: 



 
 
 
 

• Ter um fotógrafo no mínimo cobrindo o evento e chamar rádios, locais, tvs se existirem, para divulgar antes 

e nos dias do evento, providenciando matérias e jornais locais, ou mídias eletrônicas. Todas as notícias 

deverão ser passadas para coordenação do evento e imprensa da FESPORTE. 

• Promover antecipadamente uma ampla divulgação do evento para a cidade em todos os campos públicos e 

privados. Se possível divulgar nos municípios vizinhos.  

     - Convidar antecipadamente autoridades dos setores públicos e privados. 

     - Convidar todas as diretoras e suas respectivas escolas, professores e alunos, bem como a comunidade 

escolar. 

          - Promover a divulgação do evento para a população através do rádio, jornal, TV, faixas, cartazes, etc. 

OBS* Esse evento depende de um grande público, para isso se faz necessário essa divulgação em massa. 

 

Quanto à Saúde: 

• Providenciar um profissional de saúde para primeiros socorros (Ambulância no local), para questões 

emergenciais;  

• Orientar os hospitais e clínicas, sobre o atendimento aos visitantes. 

 

Se o evento tiver uma repercussão boa financeira apresentar: 

• O município se compromete em elaborar e apresentar à FESPORTE, no prazo de um mês após o evento, um 
relatório do impacto financeiro gerado pelo evento realizado na cidade, observando os seguintes itens: 

" Hospedagem (hotéis, pousadas e similares); 
" Alimentação (restaurantes, bares, supermercados, mercadinhos e padarias etc.) 
" Transportes (táxi, ônibus, abastecimento em postos de gasolina e locação de automóveis); 
" Prestação de Serviços durante e após o evento; 
" Questões de melhoria da infraestrutura da cidade e benefícios oriundos do evento; 
" Atividades afins (feiras, outros setores não mencionados). 

 
• Caberá ao município-sede relatar arrecadação fiscal total. 

 
• O município-sede deverá ainda informar a arrecadação de imposto sobre serviços (ISS) no período do 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES 
 
 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: 

Nome: 
Endereço: Telefone: 
Nome do Responsável: Telefone: 
Estadual (    )            Municipal  (    )             Comunitário  (    )            Particular (    ) 
Dimensões: Capacidade de público: 
Dimensões do palco: 
 
 
 
CCO/FESPORTE: 

Local: 
Endereço: Telefone: 
Nome do Responsável: Telefone: 
Estadual  (    )            Municipal  (    )             Comunitário  (    )            Particular (    ) 
Dimensões: 
Número de salas: 
Número de banheiros: 
 
 
 
LOCAIS DE ALOJAMENTO (Municípios visitantes): 

Nº. NOME DO ESTABELECIMENTO Nº. DE SALAS COZINHA 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
 


