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Seu bloco na rua
O objetivo deste guia é facilitar a vida de
quem faz o Carnaval de Belo Horizonte:
você, que vai colocar o bloco na rua pela
primeira vez; e você, que já é veterano,
mas tem dúvidas sobre o processo de
cadastramento, planejamento logístico
do desfile, obtenção de apoio,
fechamento de vias e uso de
aparelhagem sonora.
Considerando a essência do Carnaval de
rua e sua espontaneidade, reunimos
algumas orientações para auxiliá-lo a
colocar seu bloco na rua. Nosso desejo
é que o Carnaval de Belo Horizonte
seja cada vez mais cidadão, inclusivo,
sustentável e de TODOS!
Bora lá?

Foto: Acervo Belotur | Alexandre Guzanche

Período Oficial de Cadastro
O cadastro dos blocos poderá ser realizado de 04/10 a 04/11
de 2022 pelo endereço eventosbh.pbh.gov.br. Somente os
blocos cadastrados poderão se inscrever no edital de auxílio
financeiro e obterão o apoio da Belotur, BHTrans, SLU, Guarda
Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
Polícia Militar e de outros órgãos.
Após a realização do cadastro, as informações serão avaliadas
e, caso seja necessário, possíveis alterações serão discutidas
com o bloco.
Fique atento às comunicações dos canais oficiais da Prefeitura
de Belo Horizonte.

Período Oficial de Carnaval
É o período estipulado anualmente pela Belotur para o
planejamento de operações específicas e a realização do Carnaval
de rua. Essa data é estabelecida a partir do feriado nacional
e compreende as duas semanas anteriores ao sábado de Carnaval
até o domingo após a Quarta-feira de Cinzas, de forma a
contemplar os blocos de Pré e Pós-Carnaval.
Em 2023, esse período será de

04 a 26 de fevereiro:

04 a 10/2

1ª semana do Pré-Carnaval

11 a 17/2

2ª semana do Pré-Carnaval

18 a 21/2

Carnaval

22 a 26/2

Pós-Carnaval
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Edital de Auxílio Financeiro
O Edital de Auxílio Financeiro é um procedimento público
destinado a prover recurso para a produção e realização de
desfiles de blocos de rua durante o Carnaval de Belo
Horizonte.
Todas
as
informações
e
critérios
para
inscrição e participação
devem
ser
consultadas
no
próprio edital. A publicação está prevista para o mês de
Outubro. Lembrando que só poderão pleitear o recurso, blocos
cadastrados. O nome do bloco e do responsável do cadastro
deverão ser iguais ao da inscrição no Edital de Auxílio
Financeiro. Fique atento e confira em: pbh.gov.br/carnaval.

Bloco de Rua
O Bloco de Rua, é uma manifestação espontânea e popular,
de cunho cultural, que valoriza as tradições carnavalescas e
artísticas. Um bloco é aberto a todas as pessoas, de forma
gratuita
e
respeita todas
as
diversidades,
sem
distinções.
É
também
um grupo
semi-organizado,
que busca uma ocupação democrática do espaço público,
com ampla participação popular, e possui um papel social. É
também uma reunião de amigos que se juntam para festejar o
Carnaval e levar alegria e diversão para as pessoas, através da
música. Do ponto de vista "técnico", o bloco possui
bateria, banda ou trio, apresenta uma identidade própria, com
fantasias, adereços e/ou repertório característicos, realiza um
cortejo nas ruas, ou seja - não fica parado e também não
possui nenhum tipo de separação (com cordas ou abadás).

Evento
De acordo com o Decreto Municipal Nº 13.792, de 2 de dezembro
de 2009, considera-se evento toda e qualquer realização de
atividade recreativa, social, cultural, religiosa ou esportiva, ou
acontecimento institucional ou promocional, comunitário ou não,
previamente planejado com a finalidade de criar conceito e
estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias
e pessoas cuja realização tenha caráter temporário e
local determinado, nos termos da legislação vigente.

7

Autorização de Tráfego para Veículos
Especiais - ATVE (carro de som, trio
elétrico ou minitrio elétrico
Caso o bloco utilize trio elétrico, veículo de apoio, carro alegórico
para sonorização ou veículos similares, o organizador deverá
providenciar previamente a liberação na BHTrans.
Para saber mais, consulte a Portaria BHTRANS DPR N.º 012/2017,
de 10 de fevereiro de 2017:
4 bit.ly/BHTRANS012_2017
ATENÇÃO!
Antes de alugar um trio/caminhão de som, verifique a
documentação do veículo. De acordo com a lei de 2008 do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), regulamentada em 2018,
estabelece que caminhões transformados em trios elétricos devem
ter uma CRLV específica para esta função.

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 39 / 2020 –
3ª Edição - CBMMG
A IT 39, elaborada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
estabelece as considerações mínimas de segurança para
concentrações, deslocamentos e dispersão dos blocos
carnavalescos em vias públicas, inclusive aquelas ocorridas em
períodos diversos ao calendário oficial, visando à proteção da vida
humana e do patrimônio contra o risco de incêndio e pânico, bem
como dotar o poder público de informações para prevenção,
preparação e atendimento aos participantes.
Para saber mais, consulte o link abaixo, pois seu bloco deve seguir
as normas dessa Instrução Técnica. Leia com atenção!:
https://www.bombeiros.mg.gov.br/storage/files/shares/
intrucoestecnicas/IT_39_3_ed_Portaria_58.pdf
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Foto: Acervo Belotur | Júlia Lanari

1- Você montará palco, tablado, blimp (balões
infláveis flutuantes à base de gás hélio), tendas,
barracas, gerador ou usará qualquer outro tipo
de estrutura que não seja trio elétrico ou carro de
som?
Se sim, estamos falando de um evento, e não de um bloco de rua.
Nesse caso, é necessário solicitar o licenciamento junto a
Subsecretaria de Regulação Urbana - SUREG.
A relação dos documentos e todas as informações necessárias
para a obtenção do licenciamento do evento (requerimento,
prazos, custos e legislação) podem ser verificadas no Portal de
Licenciamento:

https://urbano.pbh.gov.br/licenciamento/#/capa

2- Você NÃO utilizará as estruturas citadas na
pergunta 1?
Então você está organizando um bloco de rua e, nesse caso, não
precisa de licenciamento. É importante destacar que para obter o
apoio da Belotur, BHTrans, SLU, Guarda Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Militar e outros órgãos é
necessário que o bloco seja cadastrado (veja as informações sobre o
cadastro na página 6).
Os blocos de rua não podem utilizar meios de segregação de público
e espaço. O isolamento é permitido apenas para a delimitação de
integrantes da bateria, banda e comissão organizadora do desfile.
Pode-se utilizar vestuário que identifique o bloco, desde que não
seja obrigatório para o público.
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Solicitar licenciamento de eventos em
urbano.pbh.gov.br/licenciamento

Aguarde e-mail
com comprovante
de cadastro
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Foto: Acervo Belotur | André Fossati

Planeje-se para efetuar o cadastro completo do seu bloco.
Será necessário informar os dados do responsável legal e do
bloco, além do trajeto do desfile. Ao finalizar, confira se recebeu um
e-mail com o comprovante de cadastro. Caso não tenha recebido,
verifique na caixa de spam do seu e-mail.
Assim que o período oficial de cadastro for finalizado, os
órgãos públicos iniciarão o planejamento para a realização dos
desfiles. Portanto, possíveis alterações deverão ser realizadas
dentro do período oficial do cadastro.
IMPORTANTE: Utilize somente computador para realizar seu
cadastro para que o sistema e carregamento do mapa sejam
feitos corretamente.
> Nome do bloco: defina um nome para o bloco. Atenção aos espaços
e acentos: o nome cadastrado será o mesmo divulgado nos meios de
comunicação!
Atenção: o nome do bloco e do responsável legal informados no
cadastro deverão ser os mesmos a serem utilizados no momento
da inscrição no Edital de Auxílio Financeiro para os blocos de
rua. É importante lembrar que o contato secundário não
poderá representar o bloco no Edital, pois será apenas
contatado para questões operacionais referentes ao desfile.
Ao escolher o representante do seu bloco, certifique-se de que o
mesmo estará com todos os documentos em dia para a
participação do Edital (CNDs, comprovantes de residência, etc)."
> Programação: defina o dia e os horários para o desfile do seu
bloco. Para facilitar o cadastro e todas as etapas de validação,
tenha outras opções de trajetos e horários para o desfile do seu
bloco.
> Tempo de desfile: o tempo total para desfile de cada bloco de rua
deverá ser de, no máximo, 6 horas (considerando o período entre o
horário de concentração e término do desfile). Devido à grande
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quantidade de desfiles existentes atualmente, é necessário que
a estrutura fornecida pelo poder público seja otimizada para
melhor atendimento de todos os blocos cadastrados.
> Divulgação: Todos os blocos cadastrados serão divulgados na
página
do
Carnaval
no
Portal
Belo
Horizonte
(portalbelohorizonte.com.br).

OBSERVAÇÃO: a maior parte dos órgãos trabalha com o número
máximo de efetivos no período oficial do Carnaval. Sendo assim, é
preciso limitar o tempo de desfile para que a escala de
operação consiga atender todos os blocos com mais eficácia,
com a equipe e estrutura necessárias.

> Horários do desfile:
Concentração: horário em que os integrantes do bloco começam a
se reunir para a preparação do desfile, posicionamento da bateria ou
trio, testes finais no equipamento de som, etc.
Início do desfile: horário em que o bloco começa a tocar e/ou
se deslocar pelo do trajeto definido.
O tempo máximo entre a concentração e o início do desfile não
poderá exceder 1 hora.
Encerramento do desfile: horário em que o bloco encerra a bateria
e desliga os equipamentos de som.
Dispersão: horário em que os integrantes do bloco e os
foliões deverão liberar as vias usadas para o desfile e o seu
entorno. (o tempo médio para dispersão deve considerar o
tamanho do público e o acesso às vias. sugere-se não realizar
dispersão próximo a bares e restaurantes). Esse campo será de
preenchimento exclusivo da Belotur.
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> Afim de garantir mais segurança para os foliões, dentro da
escala de operação urbana possível, o horário máximo permitido
para dispersão em toda a cidade será às 22h, com algumas
observações:
> no bairro Santa Tereza a dispersão deverá acontecer
até às 18h
> na Savassi a dispersão deverá acontecer até as 20h
Essa definição não se aplica aos blocos que seguem a tradição de
serem predominantemente noturnos.
> Público: faça uma estimativa de público para o desfile do seu bloco.
Muita atenção e responsabilidade ao inseri-la em seu cadastro, pois
é a partir dela que todos os órgãos públicos iniciarão seu
planejamento de estruturas e de efetivo pessoal.
Caso seu bloco já tenha desfilado, faça um levantamento do número
de pessoas nos anos anteriores, juntamente com o engajamento
dos foliões nos ensaios oficiais e publicações em redes sociais
para sua próxima edição. Caso seja o primeiro desfile, tente medir o
engajamento dos foliões nos ensaios oficiais e publicações em redes
sociais. Muito cuidado para não estimar o público do bloco para mais
ou para menos.
> Escolha do local: ao definir um trajeto, é muito importante atentar
para algumas questões de segurança e consultar a Instrução
Técnica nº 39 (IT 39), do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Alguns
destaques:
> Não passar em áreas sujeitas a inundações.
> Não passar sobre pontes e/ou viadutos.
> Não passar no interior de túneis.
> Não passar em áreas hospitalares, levando em
consideração todo o perímetro e vias de acesso imediato.
> Não passar em áreas de segurança militar, levando em
consideração todo o perímetro e vias de acesso imediato,
de forma a não impedir a movimentação de veículos de
urgência e emergência.
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> Não passar nas marginais de córregos, rios, lagos e lagoas.
> Evitar logradouros em desnível, onde haja risco de queda
de altura.
> Evitar também as áreas de rota protocolar de ambulâncias,
área de veiculação dos Foliônibus (transporte especial
gratuito) e áreas de desvio de trânsito para transporte
coletivo nos dias de Carnaval.
Se tentar cadastrar o desfile nessas ou em outras áreas previstas
na IT 39, o sistema não permitirá e informará o motivo. Caso isso
aconteça, altere o trajeto e salve novamente.
> Carro de som, minitrio e trio elétrico: todos os blocos que
cadastrarem carro de som, minitrio e trio elétrico passarão por uma
segunda etapa de análise para avaliação de compatibilidade do
equipamento com as vias do trajeto.
> Dimensões do veículo/equipamento de som: 4,50m é a altura
máxima (segura e viável) que a MAIORIA das vias de Belo Horizonte
comporta para a circulação dos trios elétricos e minitrios, levando
em consideração itens como fios elétricos, placas, árvores,
semáforos, etc. Uma vez que essa é uma das informações que você
precisa inserir no cadastro do equipamento a ser utilizado, confira
na página seguinte uma imagem que ilustra como medir a altura
total do veículo.
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Altura do solo até o guarda-corpo,
considerando as pessoas em pé.
Altura do solo até a cobertura instalada, se
houver.

Há duas formas de medir a altura:
1- Para trios ou minitrios que não possuem cobertura, devem
informar a altura do solo até o guarda-corpo, considerando as
pessoas em pé.
2- Para trios ou minitrios que possuem cobertura, devem informar
a altura do solo até a cobertura instalada.
O que precisamos saber é a ALTURA MÁXIMA que o trio ou o
minitrio pode chegar quando qualquer complemento for
acionado, principalmente a cobertura.
Em BH a tendência é de chuvas no período de Carnaval.
Sugere-se, então, que já seja prevista a altura com cobertura.
ATENÇÃO: os blocos que pretendem utilizar trio elétrico ou
minitrio passarão por uma segunda etapa de avaliação junto aos
órgãos competentes, em especial os veículos de grande porte
> Visita para avaliação do local do desfile: o bloco é responsável por
fazer sua pré-produção. Antes de confirmar o trajeto, sugere-se
adotar uma medida simples, mas muito eficiente: visite previamente
o local. Assim, você poderá avaliar melhor se o público estimado
para seu desfile, bem como o veículo/equipamento de som desejado,
são compatíveis com a área escolhida. Para uma avaliação completa,
confira os itens abaixo:
a) existem aclives e declives acentuados no trajeto a ser
percorrido?
b) existem pontos ao longo do trajeto com risco de queda?
c) existem hospitais ou centros de saúde em funcionamento
ao longo do trajeto?
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d) as vias por onde o bloco irá desfilar estão em condições
adequadas, considerando a pavimentação, calçamento,
buracos e obstáculos?
e) a altura do veículo/equipamento de som é condizente com a
altura de árvores ao longo de todo o trajeto?
f) a altura do veículo/equipamento de som é condizente com a
altura da fiação ao longo de todo o trajeto?
g) a largura do veículo/equipamento de som é condizente
com a largura do via, considerando o raio de giro
necessário para fazer a conversão?
ATENÇÃO: os veículos utilizados deverão ser compatíveis com as
características das vias. Portanto, se a partir de todos os pontos
levantados você perceber que não será seguro e viável circular com
o trio elétrico ou minitrio, será necessário alterar o veículo ou
escolher outro trajeto.
> Confirmação do cadastro: após fornecer todos os dados
necessários (responsável, bloco e trajeto), você receberá um e-mail
com o Comprovante de Cadastro. Porém, todas as informações ainda
serão analisadas e validadas pelos órgãos envolvidos. Quando o
cadastro for aprovado, o bloco receberá a Declaração de Desfile,
também por e-mail. Lembre-se de conferir sua caixa de SPAM.
Antes de salvar, confira todos os dados com muita atenção!
Lembre-se que após finalizado o período oficial de cadastro, você
não terá mais acesso ao sistema e, portanto, não conseguirá fazer
alterações.

ATENÇÃO: um bloco pode cadastrar até 2 desfiles, já novos
blocos poderão cadastrar somente 1 desfile.
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Foto: Acervo Belotur | Alexandre Guzanche

1) Bloco parado pode?
R: Não serão aprovados blocos parados nas seguintes situações:
> Na Regional Centro-Sul, para garantir o mínimo de
circulação de veículos e fluxo livre na região.
> Nos bairros Floresta e Santa Tereza, locais que concentram
grande número de desfiles.
> Em frente a bares e restaurantes. Nesse caso, entende-se
que o desfile do bloco configura-se como um evento, pois a
estrutura de um estabelecimento está sendo utilizada e há
fins comerciais.
> Desfiles com carro de som, trio elétrico ou minitrio. Nesse
caso, entende-se que o desfile do bloco configura-se como
um evento, pois a estrutura do veículo está sendo utilizada
como um palco.
2) Caminhão-pipa pode?
R: Se deseja refrescar os foliões que acompanharão seu desfile,
fique atento: o uso do caminhão-pipa só será permitido na
concentração ou dispersão do bloco. Ele não poderá acompanhar o
desfile.
3) Carro de apoio (carro comum, sem som) pode?
R: Se deseja utilizar um carro de apoio para levar água e alimentos
para os integrantes do bloco, fique atento:
- Se o carro for acompanhar todo o trajeto, é necessário
providenciar uma corda para manter um espaço de
segurança entre o veículo e os foliões.
- O carro de apoio deverá manter uma distância de 2 metros
do trio elétrico, minitrio ou carro de som. (o carro de apoio
não precisa de ATVE, mas toda sua documentação precisa
estar regularizada)
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4) Como devo utilizar as cordas?
R: Em hipótese alguma deve-se utilizar uma corda única para trio
elétrico, carro de apoio e bateria. Ou seja, dentro do espaço
delimitado pela corda, não poderá haver veículo e pessoas
juntos, nem mais de um veículo.
É preciso que as cordas sejam colocadas separadamente, seguindo
as normas de segurança da IT 39, para cada situação abaixo:
> carro de som, trio elétrico ou minitrio (obrigatório)
> carro de apoio (obrigatório)
> bateria (se desejar)
5) Como devo comunicar o cancelamento do desfile do meu bloco?
R: Imprevistos acontecem! Caso ocorra alguma situação que impeça
seu bloco de desfilar, faça o comunicado formal com a maior
atecedência possível. O comunicado do cancelamento deverá
ser enviado para carnaval.belotur@pbh.gov.br com o assunto
"CANCELAMENTO DESFILE BLOCO XXXXXXXX - DIA XX/XX".
Observação: uma vez cancelado o desfile, o cadastro não poderá
ser reativado. LEMBRE-SE DE CANCELAR TAMBÉM COM SEUS FOLIÕES, VIA REDE
SOCIAIS E OUTROS MEIOS.

6) Todo bloco precisa se cadastrar?
R: Boa pergunta! O cadastro não é obrigatório; porém, somente a
partir dessas informações será possível planejar e viabilizar o apoio
necessário, como banheiros químicos, serviços de trânsito, limpeza,
segurança, etc. Ou seja, os blocos que não se cadastrarem não
poderão contar com esse apoio e também não poderão participar do
Edital de Auxílio Financeiro (veja a página seguinte).
7) E os blocos que acontecem fora do período oficial do Carnaval de
Belo Horizonte?
R: O período oficial de Carnaval (4/2/2023 a 26/2/2023) é delimitado
para que a administração pública possa se planejar e organizar um
atendimento especial para esse período festivo. Sendo assim, os
blocos de rua que desfilam fora do período oficial serão
considerados como manifestação espontânea e, portanto,
precisarão providenciar em cada órgão municipal (segurança,
trânsito, limpeza urbana) a autorização necessária para o desfile.
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8) Meu bloco pode ter patrocínio?
R: Sim, veja o que pode e o que não pode ser feito:
PODE
• Aplicar a logo do patrocinador na camiseta do bloco, em
estandartes, bandeiras, no trio elétrico, no carro de som
e nos instrumentos da bateria.
• Citar o patrocinador por meio de microfones ou
megafone.
NÃO PODE
• Vender produtos do patrocinador em via pública
• Distribuir material promocional ou institucional do
patrocinador em via pública
• Distribuir brindes do patrocinador em via pública

OBS: A realização de ações promocionais não autorizadas pelo
Poder Público Municipal, bem como a comercialização irregular
de produtos em logradouro público, dentro ou fora dos desfiles
dos blocos, ensejará a adoção das medidas administrativas pela
SUFIS.
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A fim de alinharmos os processos para realização de ensaios de
blocos em espaços públicos, como preparação para o Carnaval de
Belo Horizonte de 2023, seguem as orientações acordadas com os
órgãos públicos envolvidos:
SUREG - Subsecretaria de Regulação Urbana
Quando não houver fechamento de via e/ou montagem de
estruturas (utilizando apenas som mecânico) e atender ao
disposto na legislação sobre manifestação artística e cultural (no
máximo 4 horas de duração e com encerramento até às 22h) - o
ensaio será tratado como manifestação cultural, sem necessidade
de comunicado ou autorização à Regulação Urbana.
1. Se o bloco desejar reservar a área, deverá protocolar
agendamento de evento (válido por 30 dias) ou pagar as
guias de análise e de uso de logradouro.
2. Caso esteja previsto fechamento de via (mesmo que parcial),
instalação de estrutura como palcos, tendas ou barracas
para venda de comidas e bebidas - será considerado como
evento, necessitando passar pelos trâmites normais de
licenciamento.
3. Lembrando que, durante o período oficial do Carnaval de
Belo Horizonte de 2023, os desfiles oficiais de blocos de rua
tem prioridade de realização em relação aos licenciamentos
de eventos e/ou ensaios de blocos.

BPM MG - Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais
Recomenda-se que o bloco de rua envie uma declaração ao
Batalhão de Polícia Militar mais próximo do local onde será
realizado o ensaio, conforme modelo em anexo. Esse documento
não tem como objetivo solicitar uma autorização, mas de
comunicar a realização do ensaio que esteja em acordo aos itens
listados na declaração.
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Foto: Acervo Belotur | Cacá Lanari

O Edital de Auxílio Financeiro é uma oportunidade para que o bloco
carnavalesco obtenha ajuda. Para isso, é necessário ficar de olho
nos prazos, preencher os requisitos, enviar as comprovações
solicitadas e alcançar os pontos definidos no Edital.
A inscrição é gratuita e está prevista para acontecer no mês de
outubro de 2022. O documento estará disponível nos
endereços eletrônicos pbh.gov.br/dom e pbh.gov.br/carnaval
e na Comissão Permanente de Licitação da BELOTUR.
Poderão se inscrever os blocos que tiverem se cadastrado e que
vão desfilar no período oficial de Carnaval (4/2/2023 a
26/2/2023), independentemente de ter ou não patrocínio privado.

26

Foto: Acervo Belotur | Alexandre Guzanche

Checklist para o dia do desfile:
Você precisará levar impressa a seguinte documentação:
Declaração do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(enviada por e-mail logo após a solicitação on-line)

Declaração de desfile da Belotur*
(enviada por e-mail até 3 dias antes do desfile)
*Sugere-se que imprima duas vias e deixe com pessoas diferentes.

Se seu bloco tiver trio, minitrio ou carro de som, leve também:
ATVE BHTRANS (retirada na BHTRANS - GEATU) e
a CRLV condizente com o veículo

DICAS PARA A HORA DO DESFILE
É de responsabilidade dos organizadores do bloco:

Começar e terminar o desfile nos horários previstos, seguindo o
percurso determinado para evitar problemas de trânsito e de
segurança.
Monitorar e orientar a movimentação dos ambulantes para que
eles não impeçam o desenvolvimento do desfile. Incentive os
foliões a comprarem produtos dos ambulantes que permanecem
atrás do bloco.
O responsável pelo bloco deverá zelar pela adoção de medidas
necessárias à segurança dos foliões. Sempre que houver
exigências por parte da equipe de fiscalização para correção de
irregularidades, caberá aos organizadores do bloco providenciar
as adequações necessárias, em tempo hábil, para garantir a
segurança do público e viabilidade do desfile.
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Seu bloco será amigo da comunidade, certo?
Converse com sua galera para se certificar de que seu bloco vai:

Ser de todo mundo, assim como o Carnaval de Belo Horizonte,
respeitando a diversidade e colaborando para a prevenção e o
combate de situações relacionadas ao racismo, ao machismo, à
homofobia, à transfobia, à lesbofobia, ao trabalho infantil, ao abuso
sexual de crianças e adolescentes e à inclusão
de pessoas com deficiência e pessoas idosas;

contribuir ativamente para a limpeza das ruas ocupadas
pelo desfile;
apoiar e valorizar o trabalho dos catadores de material reciclável.
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Ainda ficou alguma dúvida?
Entre em contato com a gente!
Criamos uma lista de ramais e e-mails para facilitar o
direcionamento de suas demandas e garantir mais agilidade e
assertividade em seus contatos.Vamos lá!

Dúvidas sobre:
Ÿ
Ÿ

Cadastro: usabilidade e funcionalidade do sistema
Operação do desfile: trajetos, reuniões, documentos
necessários, declarações, etc.

> Diretoria de Eventos
3277-9702 | 3246-0250 | 3246-0251
carnaval.belotur@pbh.gov.br

Dúvidas sobre:
Ÿ

Edital de Auxílio Financeiro: prazos, documentação, critérios,
etc.

> Gerência de Licitações e Contratos
3246-0261
licitacoes.belotur@pbh.gov.br

Dúvidas sobre:
Ÿ

Prestação de contas referente ao Edital de Auxílio Financeiro

> Departamento Financeiro
3277-1772
financeiro@pbh.gov.br
Rua Espírito Santo , 527, 2º andar - Centro |
BH | MG (31) 3277-9702 |
carnaval.belotur@pbh.gov.br
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