
COMUNICADO 

 

A Comissão de Seleção e Análise dos Beneficiários da Lei nº 14.017/2020, no uso de 

suas atribuições instituídas pelo decreto s/nº de 25 de setembro de 2020, COMUNICA 

que: 

 

CONSIDERANDO que várias empresas, entidades culturais tiveram dificuldade quanto à 

emissão de certidões negativas, 

 

CONSIDERANDO o comunicado para novo prazo de publicação do resultado final dos 

editais 01 e 02/2020, publicado em 20/11/2020, 

 

CONSIDERANDO que a homologação do resultado final dos editais 01, 02 e 03/2020 foi 

publicada em 23/11/2020, 

 

CONSIDERANDO que a cidade de Unaí dispõe de um posto avançado da Receita 

Federal que apenas faz recepção ou entrega de documentos processados pela unidade 

regional de Patos de Minas-MG e que esse trâmite demora em torno de 3 a 5 dias úteis 

para retorno da documentação solicitada, 

 

CONSIDERANDO que o prazo previsto no edital 02/2020 para assinatura dos termos de 

compromisso é de 23 a 25 de novembro de 2020, 

 

CONSIDERANDO que o prazo para início das prestações de contas, previsto no edital 

02/2020, é 02 de dezembro de 2020, 

 

DECIDE e COMUNICA 

 

O prazo para apresentação de certidões negativas, que habilita o inscrito a assinar o 

termo de compromisso, passa a ser 01 de dezembro de 2020 até às 15h e o prazo para 

assinatura dos termos de compromisso passa a ser 01 de dezembro de 2020 até às 

17h30. 



 

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sectur) está localizada na Avenida Frei 

Anselmo, nº 320, bairro Divineia, Unaí-MG. O expediente, em dias úteis, é de 7h30 às 

11h e das 13h às 17h30. 

 

 

 

UNAÍ, MINAS GERAIS, 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 
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