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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

RETIFICAÇÃO
REGULAMENTO DO CONCURSO MUNICIPAL DE FIGURINOS JUNINOS 2021

Processo Administrativo nº 01-041.815/21-09 – 57944/DREV-BL/2021
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur, em razão de erro material, retifica o
Regulamento do Concurso Municipal de Figurinos Juninos 2021, publicado no DOM em 11/07/2021, conforme abaixo:

REGULAMENTO:

ONDE SE LÊ: “Art. 1º - (...) Parágrafo único - Serão premiados os 03 (três) melhores figurinos da dupla de casal caipira das
Quadrilhas respectivamente do Grupo Especial e do Grupo de Acesso, ....”

LEIA-SE: “Art. 1º - (...) Parágrafo único - Serão premiados os 03 (três) melhores figurinos das duplas de casal caipira do
Grupo Especial e 04 (quatro) figurinos das duplas de casal caipira do Grupo de Acesso, das Quadrilhas Juninas do Município
de Belo Horizonte participantes do Concurso, ...”

ONDE SE LÊ: Art. 6º (...)§4º - O valor total destinado às subvenções poderá ...

LEIA-SE: Art. 6º (...)§4º - O valor total destinado ao auxílio financeiro poderá ...

ONDE SE LÊ: “Art. 26 - Os 03 (três) figurinos apresentados pelas duplas caipiras que atingirem o maior somatório de
pontos,...”

LEIA-SE: “Art. 26 - Os 03 (três) figurinos apresentados pelas duplas caipiras do Grupo Especial e os 04 (quatro) figurinos
apresentados pelas duplas caipiras do Grupo de Acesso que atingirem o maior somatório de pontos, ...”

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

ONDE SE LÊ: “76.1 até que regularize totalmente sua situação, com o prazo máximo até o último dia útil do ano de 2021.”

LEIA-SE: “7.6.1 ... até que regularize totalmente sua situação.”

ONDE SE LÊ: “7.6.2.1 - A punição prevista no subitem anterior também se estenderá ao representante legal da Quadrilha
Junina infringente e seu cônjuge, ...”
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LEIA-SE: “7.6.2.1 - A punição prevista no subitem anterior também se estenderá ao representante legal e/ou constituído, bem
como aos integrantes da Quadrilha Junina infringente e seu cônjuge, ...”

Ratificam-se todas as informações e demais procedimentos para participação, constantes do Regulamento (anexo –
regulamento retificado, disponível na íntegra no site: www.pbh.gov.br/dom).

Belo Horizonte 14 de julho de 2021

Gilberto César Carvalho de Castro
Diretor-Presidente
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