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TERMO DE CONVOCAÇÃO  
 

 

 

 A Prefeitura Municipal de Montes Claros, por este instrumento, convoca os blocos 
carnavalescos de Montes Claros interessados em participar do Carnaval Oficial 2020 da cidade, a 
se inscreverem nos termos das seguintes disposições. 

 

1.0 – Os blocos interessados deverão se inscrever presencialmente através de seus 
representantes na Secretaria Municipal de Cultura de 13h às 18h, na Gerência do SISMIC 
até o dia 30 de outubro de 2019. 

2.0 – Dos inscritos, 10 (dez) blocos serão selecionados para participarem dos Encontros 
dos Blocos, eventos que serão licitados para acontecer nos dias 22 e 23 de fevereiro de 
2020, sábado e domingo, na Praça dos Jatobás, extendida à Av. José Correia Machado, 
em circuito contíguo. 

2.1 – A seleção dos 10 (dez) blocos se dará por escolha simples de uma comissão 
formada por 03 (três) membros servidores da Secretaria Municipal de Cultura, nomeados 
pelo Secretário da pasta, comissão esta que apontará os 10 (dez) principais blocos 
carnavalescos inscritos, preferenciando os atuaram com grande capacidade de evolução e 
grande adesão de público nos carnavais de 2017, 2018 e 2019. 

3.0 – Todos os inscritos, selecionados e não selecionados, terão todo o apoio logístico da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Cultura, além de 
toda a parceria necessária junto aos órgãos de segurança do município, para suas 
evoluções em seus territórios/bairros nos dia 24 e 25 de fevereiro de 2020, segunda-feira e 
terça-feira de carnaval. 

  

Qualquer dúvida ou informação relacionada a esta convocação deverá ser dirigida à 
Gerência do SISMIC – telefone 2211-3300 – ramal 07 no horário de 13h às 18h, ou na rua Coronel 
Celestino, nº: 99 – Centro Histórico, no mesmo horário. 

 

 

Montes claros, 30 de setembro de 2019 

 

 

 

 

João Carlos Rodrigues Oliveira 

Secretário Municipal de Cultura 

 

 


