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Saideira do Brutiquim leva o 
povo à Praça de Eventos

Quinta edição do festival gastronômico movimentou bares de Brumadinho
Uma grande festa com 

mais de 17 horas de muita di-
versão para todos. Assim foi a 
Saideira, encontro de encerra-
mento do Brutiquim 2014, no 
sábado, 2 de agosto, na Praça 
de Eventos Antônio do Carmo 
Neto. As atividades, que co-
meçaram às 8h com o 2º Tor-
neio Relâmpago de Peteca e 
a final do Campeonato Muni-
cipal de Truco, só terminaram 
na madrugada de domingo, 
após o último show.

Quem participou da Sai-
deira, teve a oportunidade 
de degustar os pratos de to-
dos os estabelecimentos con-

O Torneio de Peteca, que 
reuniu 21 equipes e 57 par-
ticipantes, teve como vence-
dores Admilson de Oliveira 
Porto e Luiz Fernando Batista 
Ferreira. Em 2º lugar, ficaram 
Wagner Reis de Souza, Dou-
glas Leandro de Oliveira e Sa-
muel Batista Abrão. Em 3º lu-
gar, Paulo Guilherme e Rafael 
Oliveira Chagas. 

Já o Campeonato Munici-
pal de Truco reuniu 36 equi-
pes e 96 jogadores. Os cam-
pões foram Rogério Peixoto 
da Silva e Rogério Xavier de 
Almeida. Em 2º lugar ficou a 
dupla Gessi Donizete da Silva 

Neblina cobre paisagem em Brumadinho| Foto: Thiago França
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correntes. O grande vencedor 
da 5ª edição do Brutiquim foi 
o Bar da Graça, da comunida-
de de Córrego das Almas, com 
o prato dobradinha com fei-
jão branco. Em segundo lu-
gar, ficou o Verde Folhas, de 
Casa Branca, com a tilápia três 
irmãos. Em terceiro lugar, a Pi-
zzaria La Bella, da Sede, com o 
prato macaxeira com costelão.

Na edição deste ano, além 
dos shows de música, a Sai-
deira contou com duas atra-
ções esportivas: o 2º Torneio 
Relâmpago de Peteca e a final 
do Campeonato Municipal de 
Truco.

e Walter Gouveia Silva. Em 3º 
lugar, Sávio Mello Diniz, Agui-
mar Barcelos e Alexsandro Pe-
reira.

Com a participação de 22 
estabelecimentos de diver-
sas regiões, o Brutiquim 2014 
movimentou os bares e res-
taurantes do município entre 
os dias 18 de junho e 26 de ju-
lho. Realizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Es-
portes, Lazer e Eventos, o fes-
tival gastronômico se conso-
lida como mais uma tradição 
de Brumadinho, com a valo-
rização da comida de buteco 
do município. 
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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 016/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO DONA MARIA 
ANA DE SOUZA-ASCOCOMAS.
Pelo presente instrumento que firma, de um lado o Município de Brumadinho, com sede administrativa na Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28- Cen-
tro, Brumadinho /MG, inscrito no CNPJ nº 18.363.929/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Brandão, brasileiro, 
portador da C.I nº M 590.536 (SSPMG) e CPF nº 075.812.203-30 e, de outro lado, a Associação Comunitária do Conjunto Dona Maria Ana DE 
Souza, inscrita no CNPJ: 21.039.524/0001-66, com sede à rua Maria Constância Moreira n°92, Bairro Cohab, Brumadinho/MG , celebram o pre-
sente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio constitui como objeto a transferência de recurso financeiro para a realização de oficinas de aprendizagem de corte e 
costura e artesanato em geral com ênfase na integração social e convivência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONVENENTES
Do Convenente: Prefeitura Municipal de Brumadinho
1.Repassar à conveniada os recursos financeiros em parcela única;
2.Apreciar a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e contábil;
3.Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio, assim como dos extratos dos aditamentos deste instrumento, se houver;
4.Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições estabelecidas neste convênio;
5.Prorrogar de ofício a vigência deste convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, de responsabilidade do Município, limitada 
tal prorrogação ao exato período do atraso;
6.Estabelecer formas e critérios a serem seguidos na prestação de contas.
Do Conveniado: ASCOCOMAS
1.Administrar os recursos financeiros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste 
Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho;
2.Prestar contas do valor recebido na forma e condições estabelecidas neste convênio;
3.Contratar a equipe de pessoal necessária ao cumprimento deste convênio;
4.Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista , previdenciária  e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
5.Manter arquivado por 5 (Cinco) anos toda a documentação pertinente a este  convênio , disponível  para fiscalização quando necessário;
6.Abrir conta bancária específica para movimentação dos recursos repassados;
7.Informar ao CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros fatos que de qual-
quer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
8.Comunicar ao CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
9.Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autorizado 
por escrito pelo Secretário Municipal de Esportes, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta ou 
indiretamente, com a execução do presente Convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
10.Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio, conforme Plano de Trabalho; 
11.Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 3 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA TERCEIRA
O presente convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
As partes poderão, em comum acordo, alterar, rescindir ou denunciar este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusu-
las ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação 
escrita ou através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO, REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO: Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Convênio, O CONVENENTE compromete-se a repassar à CONVENIADA, 
a importância de R$26.195,50 (vinte e seis mil cento e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), repassado em duas parcelas, a primeira no 
valor de R$15.339,50 e a segunda de R$10.856,00 condicionada à prestação de contas.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamen-
tária:
02.010.002.08.244.0022.2.086     3350430000 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente convênio será efetivada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, no Diário Oficial do Município, na data de sua 
assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deverá ser feita ao Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Planejamento contendo:
1.Ofício de encaminhamento;
2.Comprovantes de contabilização do recurso recebido, bem como dos rendimentos de aplicação;
3.Notas fiscais, fatura, recibos de pagamento de autônomo originais contendo nº do convênio, nome do convenente, assim como todos os 
carimbos exigidos: recebemos pelo fornecedor, declaramos que o serviço foi feito ou material foi entregue;
4.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou Ted ou doc, depósito em conta dos 
favorecidos;
5.Relação de pagamentos
6.Demonstrativo de receita e despesa;
7.Extrato de conta corrente específica para o convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero;
8.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
9.Conciliação bancária;
10.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica;
11.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
12.Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de atividades e relatório fotográfico contendo nome e número de 
beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se necessário. 
§ 1º - Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo, ou, ainda, em operação no merca-
do aberto lastreada em títulos da dívida pública municipal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
§ 2º - Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, utilizados no objeto deste Convênio, sujeitos 
às mesmas condições da prestação de contas, não podendo ser computados como contrapartida da CONVENIADA.
§ 3º - a parcela seguinte está condicionada a apresentação da prestação de contas da primeira.
CLÁUSULA OITAVA- DA PENALIDADE
Quando o recurso for utilizado em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento e a prestação de contas não for apresentada no prazo 
estabelecido, bem como não for executado o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente, com-
provados, a Associação deverá devolver o valor transferido acrescido de juros e correção monetária, segundo o índice oficial, a partir da data 
do seu recebimento.
CLÁUSULA NONA- DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Brumadinho para dirimir as questões relacionadas com o presente Convênio, com renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim acordadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente 
documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Brumadinho, 04 de agosto de 2014.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Antônia de Souza Sena
Presidente da ASCOCOMAS

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 066/14 Aquisição de materiais para oficinas de artesana-
tos e outros, para a Sec. Municipal de Ação Social e Sec. Municipal de Turismo e Cultura, mediante fornecimento único. Abertura: 20/08/2014, 
às 9h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 072/14,- Aquisição de produtos de higiene e outros, para 
compor kit cegonha, para a Sec. Municipal de Ação Social, mediante fornecimento único .Abertura: 19/08/2014, às 9h. Ver site www.brumadi-
nho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 073/14, - Contratação de empresa para confecção de 
uniforme escolar para a Rede de Ensino Municipal de Brumadinho, mediante fornecimento único. Abertura: 18/08/2014, às 9h. Ver site www.
brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito

Prefeitura de Brumadinho/MG Retificação de Aviso de Abertura Referência: Licitação Pregão Presencial 073/2014 – Contratação de empresa 
para confecção de uniforme escolar para a Rede de Ensino Municipal de Brumadinho, mediante fornecimento único. publicada neste jornal 
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em 01/08/2014 neste jornal. Onde se lê: Abertura: 14/08/2014, às 9h, leia- se: Abertura: 18/08/2014, às 9:00h. Antônio Brandão-Prefeito

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 074/14,- Aquisição de produtos de higiene pessoal e pano 
de chão, para a Sec. Municipal de Ação Social, mediante fornecimento único. .Abertura: 22/08/2014, às 9h. Ver site www.brumadinho.mg.gov.
br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento 
de Debito Fiscal Nº 011/2014

Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização

DATA
04/08/2014 Proc:117/14

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Construtora Mestra Empreendimentos e Consultoria Ltda

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Donatila Henrique da Silva 

NÙMERO
59

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Lourdes

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35712317

CNPJ/CPF 
08.035.756/0001-88

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
178

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração da diferença de dedução de ma-
teriais prevista no decreto 043/2012, ficando o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância 
devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês B. de calculo(R$) Dedução/ B.C. 
50%.

Valor Recolhido 5% Valor a recolher
(Diferença)

071-1/NFE

072-1/NFE

R$ 278.674,15

R$ 64.209,36

R$ 139.337,07
(ISS R$ 6.966,85)
R$ 32.104,68
(ISS R$ 1.605,231)

R$ 3.748,38
(BC. R$ 74.967,66)
R$ 1.215,91
(BC. R$ 24.318,20)

R$ 3.218,47

R$ 389,32

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: 7.02 Lei C. 116/2003..

Alíquota: Destacada 5%.

R$
 3
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,4
7
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o 
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o

OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 84/2014 - Fica exonerada a partir do dia 04/08/2014 Sra. Raquilda Santos Martins Rezende do cargo de Agente Condutor I, a 
qual substituía servidor em período de férias/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.


		2014-08-04T18:05:03-0300
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




