
 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2022 
Concessão de Auxílio Financeiro – Blocos de Rua – Carnaval de Belo Horizonte 2023 

Dúvida 
Estávamos pensando em cadastrar um evento na programação do carnaval de Belo Horizonte, 
porém seria em um local fixo com palco e caixas de som. Sendo assim, podemos participar do 
edital de auxílio financeiro ou somente blocos com Trio, mini-trio e carro de som. 

Esclarecimento 

Conforme o guia de blocos 2023 https://eventosbh.pbh.gov.br/guia-organizador.pdf a condição 
para inscrição de desfile de bloco de rua é não possuir estrutura de palco fixo conforme indicado 
no email. E somente poderão participar do edital de auxílio financeiro de blocos de rua aqueles 
que estiverem cadastrados previamente. Eventos em local fixo com palco deverão seguir os 
procedimentos da Secretaria de Política Urbana.  

Dúvida 
Proteção aos animais é considerado valido para o item 2.6 - O bloco realiza(ou) ações/atividades 
de conscientização e sustentabilidade ambiental, a partir de fevereiro de 2020? 
Pergunto, pois fizemos abordagens sobre esse tema. Vou lançar um disco sobre esse tema. 

Esclarecimento 
Não há previsão expressa no edital acerca da abordagem à proteção aos animais. Entretanto, 
você poderá apresentar as informações e materiais que julgar pertinentes para que possa ser 
analisado e pontuado pela Comissão de Avaliação.  

Dúvida 

Item 2.7 - Eu tenho um personagem de música infantil. Através desse personagem surgiu o Bloco. 
Não tenho uma rede social específica para o Bloco. Utilizo a rede social do personagem, o Bloco é 
um produto derivado deste. É válido eu comprovar que o Bloco utiliza do arroba do personagem? 
Item 2.8 - Vou lançar no dia 01/12/2022 canções autorais no estilo axé. A formação é: Voz, 
Violão, Trombone e Percussões É um disco carnavalesco gravado por 3 integrantes do Bloco. 
Podemos enviar um link com as canções? 

Esclarecimento 

Você poderá apresentar as informações e materiais que julgar pertinentes para que possam ser 
analisados e pontuados pela Comissão de Avaliação. Solicitamos que as comprovações sejam 
apresentadas de acordo com o previsto no subitem 9.2.1, lembrando que não serão aceitos links 
para avaliação de documentos comprobatórios.  

Dúvida 
O Bloco deve ter no mínimo 15 integrantes? Se for um número menor não é considerado um 
bloco? 

Esclarecimento 
Conforme previsto na alínea k) do subitem 9.1.1, a Declaração de Exclusividade deverá ser 
assinada por, no mínimo, 15 (quinze) integrantes, com as respectivas cópias de documento 
oficial de identidade e CPF (vide subitem 9.1.6). 
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