
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2022 
Concessão de Auxílio Financeiro – Blocos de Rua – Carnaval de Belo Horizonte 2022 

Dúvida 
Quero saber se para participar da chamada pública o bloco de rua já deve estar constituído ou 
pode ser constituído neste momento? 

Esclarecimento 
Não existe vedação no edital para este caso. É importante se atentar para as "Condições de 
Participação", dispostas no Item 6 do edital. 

Dúvida 
Tenho uma dúvida, os dois documentos que devem ser assinados por 15 pessoas: Termo de 
Consentimento Integrantes do Bloco de Rua e Declaração de Representante Constituído podem 
ser assinados eletronicamente através do Docusign?  

Esclarecimento 

Em caso de representatividade do bloco de Rua por pessoa física, além dos demais documentos 
elencados no subitem 8.1.2 o proponente deverá também apresentar a o Anexo IV - que deverá 
vir assinado por no mínimo 15 integrantes, acompanhada com as respectivas cópias de 
documento de identificação. Não existe previsão de assinatura eletrônica para esse documento.  
 
Deverá ainda ser providenciado - ANEXO V - Termo de consentimento para tratamento de dados 
pessoais, devidamente preenchido e assinado (exclusivo para representante constituído pelo 
Bloco); e  ANEXO VI- Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, devidamente 
preenchido e assinado (exclusivo para integrantes do bloco), em razão da Lei de Proteção de 
dados.   
 
Sem prejuízo de todos os demais documentos para fins de habilitação.  

Dúvida Gostaria de entender sobre as Categorias A, B e C. A diferença está somente no valor? 

Esclarecimento 
Sim, o Bloco de Rua deverá, no ato da inscrição, optar por somente uma das categorias de valor 
e obrigatoriamente informar qual(is) a(s) ação(ões) que será(ão) entregue(s) .  

Dúvida 
Participei por 2 vezes nos Palcos Oficiais da Belotur. Posso mencionar essas ações? (Pergunto, 
pois tem pontuação no item 2.).  

Esclarecimento 

No item 2, do Anexo - Ficha de Avaliação e Pontuação, está prevista a pontuação para o Bloco de 
Rua que tenha desfilado em eventos oficiais do Carnaval de Belo Horizonte, realizados e 
organizados pelo Poder Público, em anos anteriores. A apresentação em palcos oficiais não 
configura como desfile de Bloco de Rua. 

Dúvida 
Pessoa Jurídica tem que ter Declaração Representante Constituído pelo Bloco de Rua, assinada 
por no mínimo 15 (quinze) integrantes, com as respectivas cópias de documento de 
identificação? 

Esclarecimento 
Não, pois esta Declaração consta apenas na alínea g) do item 8.1.2 - exclusivamente para Pessoa 
Física.   

Dúvida 
As ações listadas no Anexo VIII (Capacitação, Música e Audiovisual)correspondem a atividades 
realizadas anteriormente no passado? Em anos anteriores? É isso mesmo? 

Esclarecimento 

Não. O Anexo III - Documentos Comprobatórios de realização da(s) ação(ões) traz em suas 
orientações a seguinte informação:  O proponente deverá apresentar todos os documentos 
comprobatórios listados no quadro abaixo, em cada eixo, relativos à realização da(s) ação(ões) 
informada no ANEXO - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO". Ou seja, trata-se da comprovação de 
realização da(s) ação(ões) executadas pelo proponente, contemplado no edital, no período de 
julho de 2022 a 30/10/2022, conforme previsto no item 2.1 do Chamamento Público 003/2022. 

Dúvida 
Nos documentos de pessoa jurídica, solicita documento oficial de identidade e de cpf do 
representante legal. Este documento precisa ser cópia autenticada em cartório ou pode ser cópia 
simples? 

Esclarecimento O referido documento pode ser apresentado em cópia simples. 

Dúvida 

Peço ajuda para me orientarem sobre o documento de identidade para o edital de Carnaval de 
Rua 2023. O edital cita que podem documentos equivalentes. Gostaria de saber se certidão de 
nascimento atende e também quais seriam as outras opções já que proponente não possui 
passaporte. 

Esclarecimento 

Nos termos do Item 8.1 do edital, é necessário apresentar documento oficial de identidade e 
CPF, sendo: Cédula Oficial de Identidade – RG; Carteira expedida por Órgão ou Conselho de 
Classe – OAB; CREA, CRA, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira de Motorista 
com foto; Passaporte válido). 



 

Dúvida 
As ações listadas no Anexo VIII (Capacitação, Música e Audiovisual) do Edital correspondem a 
atividades realizadas anteriormente no passado? Em anos anteriores? É isso mesmo?  

Esclarecimento 

Não, trata-se das ações a serem realizadas pelo bloco que for contemplado neste edital e que 
deverão ocorrer no período de julho de 2022 a 30/10/2022, conforme previsto no item 2.1 do 
Chamamento Público 003/2022. Conforme previsto no Anexo - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, o 
bloco deverá indicar o eixo e as ações que pretende realizar no período citado acima. 

Dúvida 
No item 8 do Edital, subitem 8.11 (Eixo Capacitação) fala em aplicação de marcas do evento 
etc...... em "fundo/lateral de palco". Será permitido palco no ponto de concentração? 

Esclarecimento 

O item 12 do Chamamento Público 003/2022 refere-se à contrapartida relativa à aplicação 
aplicação das marcas da Prefeitura de Belo Horizonte, da Belotur e marca turística em todas as 
ações resultantes do objeto deste edital. Conforme o subitem 2.5.1, as ações previstas para o 
eixo Capacitação são: 
a) Curso / Palestra ou Seminário/ b) Oficina ou ensaio.  
Sendo assim, a previsão de aplicação das marcas em "fundo/lateral de palco" citada no subitem 
12.2.1 diz respeito à possibilidade de utilização nas ações citadas acima, ou seja, não tem 
nenhuma relação com desfile do bloco. 

Dúvida 

Para comprovação de despesas das ações do Bloco de Rua, o proponente poderá efetuar 
pagamento à empresa em que um dos sócios é ele próprio? Há algum impeditivo nisso?Exemplo: 
O proponente possui uma empresa que fabrica instrumentos musicais e utilizará parte da verba 
para produção de instrumentos para o Bloco. 

Esclarecimento 
Nos termos do Manual de Prestação de Contas da Belotur, é vedado ao beneficiário do auxílio 
financeiro concedido pela Belotur remunerar a si mesmo. 

Dúvida 
Será necessário apresentar também comprovantes de endereço dos integrantes do bloco de rua 
ou apenas do representante constituído?  

Esclarecimento 
A exigência do comprovante de endereço é exclusivamente para a Pessoa Física representante 
do Bloco de Rua, nos termos da alínea "b" do subitem 8.1.2 do edital. 

Dúvida 
Os dados da  conta a ser preenchido no anexo VII, tem que ser conta corrente, não pode ser 
poupança? Tem que ser enviado agora ,ou seria após a aprovação? 

Esclarecimento 
O Anexo VII deve ser entregue quando da formalização do contrato (Item 15 do edital), 
contendo os dados bancários do Beneficiário, que poderá receber o auxílio financeiro por meio 
de conta corrente ou conta poupança em seu nome. 

Dúvida 
Pode usar a verba para compras de instrumentos ,peles e baquetas, em caso de oficina de 
bateria? 

Esclarecimento 

Não. A ação "oficina", prevista no eixo Capacitação, prevê apenas a possibilidade de locação de 
instrumentos ou aquisição de insumos conforme itens abaixo constantes do Anexo IX - Despesas 
Elegíveis: 
- 5.36) Locação de instrumentos musicais; 
- 8.2) Insumos para confecção de instrumentos musicais: madeira, cola, fitas, miçangas, cordas, 
sementes coloridas, cordões e afins.  

Dúvida 
Podemos custear parte de um evento de encerramento das oficinas, usando parte da verba, 
direcionada à manutenção das oficinas? 

Esclarecimento 

O edital não prevê "evento" dentre as ações a serem realizadas. Em relação à "Oficina ou 
Ensaio", No item 2.5.1, inciso I, alínea b), consta: Serão consideradas as ações que visam 
proporcionar interação, aprimoramento e aprendizado práticos, desenvolvimento de 
habilidades relativas às atividades desenvolvidas pelo Bloco de Rua, a exemplo de: construção 
de instrumentos musicais utilizados pelo bloco, percussão, canto, coreografia, tema do bloco, 
adereços e fantasias. Poderá ser realizada no formato presencial e/ou virtual, aberto ou 
fechado para o público desde que respeitadas todas as orientações sanitárias vigentes à época. 

Dúvida 
Vamos supor que meu projeto seja selecionado, eu posso repassar toda a  
verba para uma empresa produtora organizar tudo? 

Esclarecimento 
A utilização do recurso financeiro concedido pela Belotur deverá ocorrer conforme subitem 2.8 e 
Anexo IX do edital. 

Dúvida A assinatura dos integrantes pode ser digital? 

Esclarecimento Não existe previsão de assinatura eletrônica para esse documento.  

Dúvida A assinatura dos anexos IV e VI podem ser dos mesmos integrantes ou de outros 15? 



 

Esclarecimento 

Conforme previsto no item 8.1.2 do Edital - Chamamento Público 003/2022, as assinaturas dos 
documentos constantes no Anexo IV -  Declaração Representante Constituído pelo Bloco de 
Rua e no Anexo VI -  Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, deverão ser 
dos mesmos 15 (quinze) integrantes do Bloco de Rua, e deverão ser acompanhadas das 
respectivas cópias de documento de identificação (carteira de identidade de cada integrante do 
bloco que assina a declaração, podendo ser substituída por CNH). 

Dúvida 
O representante do bloco também deve assinar como integrante nos anexos IV e VI? (desta 
forma seu nome estaria duas vezes no anexo IV). 

Esclarecimento 
Não. Conforme previsto na alínea h) do item 8.1.2 do Edital - Chamamento Público 003/2022, o 
representante do bloco deverá assinar o Termo de consentimento para tratamento de dados 
pessoais (exclusivo para representante constituído pelo bloco), conforme modelo no ANEXO V. 

Dúvida 
No caso de inscrição por pessoa física, há imposto de renda retido na fonte ou o auxílio é livre de 
imposto? 

Esclarecimento 
No caso do auxílio financeiro concedido pela Belotur, não há retenção de imposto sobre o valor 
indicado no edital. 

Dúvida 
Sobre notas fiscais aceitas/prestação de contas: Serão aceitas notas emitidas fora do município 
de Belo Horizonte? 

Esclarecimento 
Sim, poderá contratar ou adquirir serviços e materiais fora do município de Belo Horizonte, 
exceto aluguel de espaços. 

Dúvida Serão aceitas notas fiscais de MEI, desde que em conformidade com seu CNAE? 

Esclarecimento Sim, serão aceitas notas fiscais emitidas de MEI conforme critério exposto. 

Dúvida  

Como prestar contas de despesas com impulsionamento de redes sociais? Nas notas fiscais 
emitidas pelos sites de impulsionamento não é possível alterar para que mencione a 
frase “Despesas com recursos ref. processo nº xxx do Termo de Subvenção ou Concessão de 
Auxílio Financeiro" conforme indica o Manual de Prestação de Contas. 

Esclarecimento 
Excepcionalmente para esse caso poderá opor carimbo com os dizeres   “Despesas com recursos 
ref. processo nº xxx do Termo de Subvenção ou Concessão de Auxílio Financeiro"   

Dúvida  
Sobre despesas elegíveis: 5.17) Serviço de efeitos especiais para shows (fogos, papel picado, CO2, 
etc) contemplam apenas a contratação de empresas que prestam esse serviço, ou é permitida a 
compra de materiais de efeitos especiais (por exemplo sinalizadores de fumaça, fogos etc)? 

Esclarecimento 
Conforme previsto no item 5.17 do Anexo IX - Despesas Elegíveis do Edital - Chamamento 
Público 003/2022, será contemplada somente a contratação de "serviço de efeitos especiais 
para shows". 

Dúvida  
Junto à dúvida acima, há especificação sobre o que será considerado 8.3) Materiais 
cenográficos/ decoração? 

Esclarecimento 
Não. Conforme previsto no subitem 8.3 do Anexo IX - Despesas Elegíveis do Edital - 
Chamamento Público 003/2022, serão considerados os insumos relacionados a materiais 
cenográficos/decoração. 

Dúvida  Regentes e oficineiros podem ser contratados via RPA? 

Esclarecimento Sim podem desde limitado a 10% do do auxílio financeiro e observando as demais obrigações. 

Dúvida  

Os documentos de identificação dos integrantes do bloco que assinarem a Declaração de 
Representante Constituído e o Termo de Consentimento de Tratamento de Dados, devem ser 
impressos e anexados duas vezes, cada uma junto a cada um desses documentos, ou basta uma 
cópia dos documentos de identificação? 

Esclarecimento 
Basta anexar uma cópia do documento de identificação de cada um dos 15 (quinze) integrantes 
do Bloco de Rua 

Dúvida  
Vídeos para comprovação que estejam no youtube, podemos indicar o canal que abriga o vídeo 
online, baixar o vídeo e salvar em pen drive? 

Esclarecimento 

Conforme consta no subitem 8.2.1.2, os documentos comprobatórios das informações prestadas 
pelo Bloco de Rua, conforme previsto no ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, deverão ser 
impressos e devidamente identificados de acordo com o respectivo item ao qual se refere. Não 
serão aceitos links para avaliação de documentos  comprobatórios. O subitem 8.2.1.4 prevê: 
"Caso haja documentos comprobatórios a serem entregues em cd-rom e/ou pen-drive, todos os 
arquivos contidos nestes deverão estar devidamente identificados com o item do anexo ii - 
formulário de inscrição ao qual se refere". no subitem 8.2.1.5, consta que "os arquivos de vídeo 



 
deverão ser entregues nos formatos mp4, wmv (windows media video) ou AVI (Audio Video 
Interleave)" 

Dúvida  
Em caso de vídeos que fizermos download, não teremos a comprovação de data da publicação 
nas redes sociais e/ou site. A imagem print screen do site vale para confirmação da data de 
publicação? 

Esclarecimento 

Conforme consta no Anexo II - Formulário de Inscrição, "como comprovações serão 
consideradas fotos, vídeos e/ou divulgação de, no mínimo, 03 ações realizadas em momentos 
distintos... Poderão ser apresentados também quaisquer outros materiais e/ou documentos 
considerados relevantes para análise". 

Dúvida  

Estou precisando de um esclarecimento! Um dos documentos exigidos das pessoas jurídicas para 
a inscrição dos blocos de Carnaval no Chamamento Público 003/2022 é a Certidão Negativa de 
Débito do município. No entanto, desde ontem, domingo, 22/05, aparece a mensagem de 
"Página em manutenção" quando tento emitir o documento, tanto pelo computador quanto pelo 
app. Já consegui todas as certidões exigidas pelo edital nos sites dos outros órgãos, só falta essa. 
Liguei no 157 e a atendente me disse que não tem previsão de retorno do serviço. Como devo 
proceder? 

Esclarecimento 

A emissão dos documentos relativos à Habilitação Jurídica Fiscal e Trabalhista é de exclusiva 
responsabilidade do proponente. A Belotur não dispõe de pressupostos para sanar quaisquer 
questões técnicas, operacionais e administrativas, referentes à emissão dos mesmos. Para isso, 
o proponente deverá entrar em contato diretamente com o órgão/instituição responsável pela 
emissão de cada documento exigido, se for o caso.  

Dúvida  
Proponente PESSOA FÍSICA, quando do recebimento do recurso ( categoria A, B ou C) sofre 
retenção de Imposto de renda na fonte? Se caso afirmativo , qual o valor líquido que o mesmo irá 
receber? 

Esclarecimento 
No caso do auxílio financeiro concedido pela Belotur, não ocorre tributação sobre o valor 
repassado, sendo este concedido em sua integralidade (caso o Bloco de Rua seja contemplado e 
conforme categoria inscrita). 

Dúvida  
O CNPJ não pode ser de uma Micro Empresa Individual? Então quais tipos de empresa podem ser 
os CNPJs? 

Esclarecimento 

Nos termos do item 06 do edital, poderão participar Pessoa Física e Pessoa Jurídica, o que inclui 
também o MEI. 
 
6.1.1. Os Blocos de Rua interessados em participar deste edital, podem ser assim representados:  
a) PESSOA FÍSICA, pelo representante constituído pelo Bloco de Rua, maior de 18 anos, residente 
e domiciliado em Belo Horizonte.  
b) PESSOA JURÍDICA, com ou sem fins lucrativos, com sede e foro em Belo Horizonte e que 
apresente, expressamente em seus atos constitutivos, finalidade ou atividade de cunho artístico 
e/ou cultural.  

Dúvida  O que caracteriza um bloco de comunidade periférica ? 

Esclarecimento 

Conforme previsto no Anexo II do Edital - Chamamento Público 003/2022, como comprovações 
para Blocos de Comunidade Periférica serão consideradas as informações que demonstrem que 
o bloco tem origem ou atua na periferia, por meio de:  
- fotos, vídeos e/ou divulgação de, no mínimo, 03 ações realizadas em momentos distintos, 
podendo ser ensaios/oficinas/eventos e/ou ações desenvolvidas, indicando que foram realizadas 
em regiões periféricas da cidade de BH.  
- quaisquer outros materiais e/ou documentos considerados relevantes para análise (Ex: 
Declaração emitida por Associação de Bairros, Igreja, Escola e/ou outras entidades que tenham 
representatividade na comunidade na qual atua). 

Dúvida  
Solicito a V.Sa. esclarecimento com relação às despesas elegíveis, Grupo 04 INFRAESTRUTURA se 
é possível fazer compra de material permanente ou é apenas locação? 

Esclarecimento 
Nos termos da página 08 do Manual de Prestação de Contas da Belotur, é vedado ao 
beneficiário, "'plicar o recurso em construção ou reforma das instalações do Beneficiário, bem 
como para aquisição de bens móveis e imóveis, máquinas ou equipamentos permanentes". 

  

  

 


