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Prefeitura intensifica combate à 
Dengue e a febre chikungunya
Nesta próxima segunda-feira serão realizadas blitz educativas na sede e no interior
A chegada do período 

chuvoso provoca a proli-
feração de doenças tropi-
cais causadas, principal-
mente por insetos, como, 
por exemplo, o mosquito 
Aedes aegupti. E para im-
pedir o surgimento des-
sas doenças, a Prefeitura 
realizará nesta segunda-
-feira, dia 24 de novem-
bro, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, uma 
blitz educativa em vários 
pontos do município para 
alertar à população. Nes-
tes locais, as equipes dis-
tribuirão panfletos com 
orientações de como com-
bater o mosquito Aedes 
aegypti em casa e explica-
ções sobre a Dengue e a 
Febre Chikungunya, uma 
nova doença, que chegou 
no Brasil este ano.

Na sede, a blitz será feita 
em alguns pontos do Cen-
tro, tais como Rodoviária, 
Avenida Vigilato Braga e 
também na entrada da ci-
dade. Já no interior, a blitz 
acontecerá em Casa Bran-
ca e nos Distritos de Ara-
nha e Piedade do Paraope-
ba. Na semana, do dia 24 
ao dia 28, os PSF’s de todo 

lizando mutirões de lim-
peza em vários bairros do 
município, para a retira-
da de lixo e entulhos que 
possam armazenar água. 
Algumas dicas são impor-
tantes: evitar o acúmulo 
de água em vasos e garra-
fas, guardar os pneus ve-
lhos sobre abrigos, fechar 
a caixas d'água, toneis e la-
tões, limpar os bebedou-
ros de animais e guardar 
garrafas vazias com os bi-
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

município realizarão tam-
bém atividades educativas 
sobre como evitar a prolife-
ração do mosquito. A ideia 
é engajar a população nes-
sa luta contra a Dengue. O 
trabalho de conscientiza-
ção da população é fun-
damental, já que a maio-
ria dos focos do mosquito 
é encontrado nos quintais 
de residências.

Desde o início novem-
bro, a Prefeitura está rea-

cos para baixo.
Na temporada passa-

da, a população brumadi-
nhense teve um papel im-
portante no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
Apenas 25 casos de Den-
gue foram confirmados 
em Brumadinho entre o fi-
nal de 2013 até o momen-
to. Uma redução de quase 
100% dos casos, se com-
parado ao mesmo período 
passado.
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Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no dia 20 de Novembro de 2014, 
às 09h30min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, nº81, Centro, CEP 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais. Pauta: 
Leitura e aprovação da proposta de Edital para captação de recursos do FIA 2014. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes 
conselheiros: Ilza da Penha Maia, Raquel Cristina de Oliveira, Cláudia Parreiras dos Santos Soares, Múcio Ananias Lara, Júlio Pereira Santos, 
do visitante representante da Entidade Casa Guará, José Carlos Ferreira, do Secretário Executivo da Casa dos Conselhos, Christie Temporim 
de Almeida, e do Secretário Municipal de Ação Social, Rogério Luzia Fernandes Maciel. O Presidente da Mesa, Júlio Pereira, abriu a reunião 
informando a necessidade desta reunião extraordinária para leitura, discussão e aprovação da proposta de Edital do FIA 2014. O Presidente do 
Conselho, Sr. Júlio, iniciou a leitura da proposta de Edital para o FIA 2014 que passou a ser discutido por todos os conselheiros. O Sr. José Car-
los Ferreira, visitante representante da Casa Guará, propôs a criação de equipe qualificada para o próximo exercício para captação de recursos 
ao longo de todo ano de 2015, com a abertura e lançamento do Edital 2015 no início do próximo ano, mas em questionamento, o Sr. Múcio 
Lara propôs que a mesa retornasse para a discussão do Edital 2014 e que este assunto fosse discutido posteriormente. Voltando ao tema 
desta Reunião Extraordinária, o Sr. Júlio Pereira, salienta a importância da destinação das verbas, que somente podem ser encaminhadas aos 
projetos e não para mantença das associações e entidades, discutida por todos os conselheiros, fica entendido que o aluguel só pode ser pago 
pelo FIA para a realização do projeto, e não para a mantença da sede. Fica também decidida a composição da Comissão Interna de Análise dos 
Projetos com cinco membros, sendo três membros do CMDCA, um técnico indicado pela Secretaria de Ação Social e um indicado pelo Setor 
de Convênios da Prefeitura. O Edital do FIA 2014 apresentado, sofreu modificações e foi aprovado hoje, às 11h51 pelo horário de Brasília, nesta 
Casa dos Conselhos. Nada mais havendo a tratar, eu, Viviane Vieira Marques, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos conselheiros presentes.

EDITAL Nº 01/2014
 PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Brumadinho, torna público o lançamento do 
presente edital e convoca as entidades inscritas neste Conselho para a apresentação de propostas nos termos legais e condições estabelecidas 
neste.
O presente edital tem por objetivo a análise e a aprovação de projetos a serem financiados na forma de captação de recursos para o Fundo da 
Infância e Adolescência - FIA do Município de Brumadinho.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Os projetos serão analisados por uma Comissão formalmente instituída pelo CMDCA, composta de conselheiros do CMDCA e técnicos nomea-
dos pela prefeitura, com poder de avaliação, aprovação e concessão de certificações em nome do CMDCA para os fins a que se destina o Edital 
01/2014.
Após a conclusão do processo de seleção, o resultado será publicado no Diário Oficial de Município, Mural da Prefeitura e nas dependências 
da SMAS, com vistas à adequação dos projetos e posterior formalização dos convênios, segundo a disponibilidade de recursos. 
Os projetos serão selecionados de acordo com os critérios previstos neste Edital, em consonância com as políticas públicas que envolvam a 
criança e o adolescente. 
Os repasses dos recursos serão através da SMAS – Secretaria Municipal de Ação Social, atendendo aos pressupostos legais para convênio com 
o município, ficando retido 20% (vinte por cento) de todo recurso captado, cuja utilização será deliberada pelo CMDCA conforme estipulado 
na Resolução 14/2009.
A entidade que não conseguir captar recurso suficiente desobriga o Fundo da Infância e Adolescência – FIA a financiar o projeto proposto, 
cabendo fazê-lo com expressa aprovação do CMDCA.
II - DAS EXIGÊNCIAS
Constituem normas irrevogáveis para apresentação dos projetos:
A ausência completa de fins lucrativos.
 A vinculação à política de garantia de direitos fundamentais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Igualdade de direitos no acesso ao atendimento do público alvo.
A disponibilidade mútua de recursos necessários para implantação e funcionamento dos projetos, com contrapartida obrigatória do propo-
nente de 30% do valor necessário para a execução do projeto.
A entidade proponente deverá estar com registro devidamente regularizado no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
até a presente data.

ASSINATURA DIGITAL
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Somente serão selecionados para posterior avaliação e possível aprovação, os projetos que tenham como objetivo principal a execução de 
ações sócio-educativas de atendimento e/ou proteção de crianças e adolescentes bem como o fortalecimento de vínculos.
Os projetos que visem à preparação para o trabalho de jovens, deverão ter este objetivo claramente especificado no Estatuto.
O CMDCA não aprovará em hipótese alguma, projetos que visem somente à manutenção das atividades desenvolvidas, buscando assim, a 
auto-sustentação das entidades, exceto para a execução e a manutenção do projeto proposto
Deverá constar no projeto, o Plano de trabalho, Anexo I, deste Edital contendo: dados da instituição, título do projeto, objetivo geral, objetivos 
específicos, justificativa, público-alvo, metas, etapas e prazos, resultados esperados, indicadores de medição de resultados e avaliação, quan-
titativos e qualitativos, orçamento mensal do projeto (despesa, valor unitário e valor total), recursos humanos (quem trabalhará no projeto, e 
qual a sua função/formação) e contrapartida referente ao projeto proposto;
Não ter pendências em prestação de contas de convênios anteriormente firmados com o município.
Apresentar Certidões Negativas de Débitos – CND’s.
Apresentar a Lei Municipal de Utilidade Pública.
III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1. Os documentos e os projetos (Planos de Trabalhos) deverão ser encaminhados em dois envelopes, devidamente lacrados e rubricados, e 
deverão ser inseridos em um único envelope endereçado e protocolado, até a data limite do item 6.1,mediante recibo no seguinte endereço:
Casa dos Conselhos/ SMAS
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Edital 01/2014 - Seleção de Projetos
Rua José Solha Nº 81 – Centro - Brumadinho – MG. CEP 35.460-000 
(31) 3571 2242 / 3571 4616 / 9791-0119
2. Os projetos (Planos de Trabalhos) deverão ser apresentados em envelope lacrado e em formulário específico em uma única via (Anexo I 
deste Edital), devendo as páginas além de enumeradas, serem rubricadas pelo representante legal.
3. O processo de seleção será constituído de duas etapas, sendo:
3.1. Habilitação Documental: 
Análise dos documentos constantes do ENVELOPE 1. Nos casos em que a documentação legal estiver incompleta, inadequada ou com prazos 
de validade vencidos na data de postagem ou protocolo, a instituição terá prazo de até 24 horas para adequação, contado da data de recebi-
mento da notificação deste Conselho. Não se adequando será considerada inabilitada para continuar no processo de seleção e terá a análise 
do ENVELOPE 2 considerada nula.
3.1.1. Documentação necessária para a habilitação no Envelope 1:
3.1.1.1 Documentos Constitutivos da Instituição Proponente:
Ofício de encaminhamento ao CMDCA (Requerimento);
Certificado de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Cédula de identidade. CPF e comprovante de residência do representante legal;
Estatuto da instituição e suas alterações (se houver), registrado em cartório;
Ata registrada em cartório de eleição e posse da diretoria em exercício;
4.1.2 Certidões para Habilitação da Instituição Proponente
4.1.2.1 Certidões Negativas de Débitos – CND’s – Municipal e Federal;
4.1.2.2 Certidão de regularidade de tributos (Secretaria da Fazenda Estadual) ou certidão de imunidade tributária;
4.1.2.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
4.1.2.4 Balanço contábil do último exercício orçamentário;
4.1.2.5 Declaração de Contrapartida de no mínimo 30% do valor total do projeto especificando os Bens ou Serviços Economicamente Mensu-
ráveis ou a fonte dos recursos a serem aplicados no projeto.
4.2. Habilitação Técnica – ENVELOPE 02: 
A análise do Plano de Trabalho constante do Envelope 2 será realizada a partir dos critérios de avaliação previstos no item 5 deste Edital. A au-
sência de qualquer informação solicitada (Anexo I deste Edital) para análise técnica do projeto implicará na sua eliminação, após o prazo para 
adequação, do processo de seleção, conforme o indicado no item 3.1.
4.2.1. O proponente deverá apresentar seu Projeto em papel timbrado da instituição ou carimbado, páginas enumeradas, no limite de no 
máximo 30 (trinta), atendendo ao modelo constante no Anexo I deste Edital.
4.2.2. O Plano de Trabalho é o instrumento que integra a solicitação de convênio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assu-
midas por cada um dos participantes. O modelo de Plano de Trabalho poderá ser solicitado através dos endereços eletrônicos: sup.controleso-
cial@hotmail.com, conselhos.brum@gmail.com ou na Secretaria de Ação Social/ Casa dos Conselhos munido de “pendrive” ou “cd-room” para 
transposição de arquivo.
4.2.3. Não serão cobertas despesas com:
cerimonial (a exemplo de coquetéis, ornamentação, mestre de cerimônia);
custos administrativos de manutenção e funcionamento da instituição proponente (luz, água, telefone, aluguel de imóvel, serviços contábeis, 
entre outros), Exceto despesas especificamente oriundas do projeto aprovado;
realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
gratificação, consultoria, assistência técnica, coordenação ou qualquer espécie de remuneração a servidores públicos federais, estaduais e 
municipais integrantes da administração direta ou indireta;
pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora de 
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prazo;
Os equipamentos que porventura vierem a ser adquiridos especificamente para atender ao projeto proposto, ficarão imediatamente à dis-
posição da SMAS para transferência a outra entidade com projeto similar em andamento e/ou aprovado, com conhecimento e deliberação 
CMDCA em caso de encerramento do projeto.
demais vedações da Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa/STN 02/2006 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
aditamento com alteração do objeto;
utilização, mesmo que em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Termo de Convênio, ressalvado o cus-
teio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, de que trata o “caput” e os 
§§ 1° e 7° do art. 2° da IN 02/2006 STN;
realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
atribuição de efeitos financeiros retroativos;
transferências de recursos para clubes, associação de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o 
atendimento pré-escolar; 
realização de despesas com publicidade de qualquer tipo, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, relacionadas 
especificamente ao projeto aprovado. As peças publicitárias, para o pagamento das quais serão utilizos recursos do FIA, deverão ser previa-
mente apresentadas e aprovadas pelo CMDCA para que seja autorizada veiculação, desde que tal despesa esteja anteriormente prevista no 
projeto aprovado.
5. Critérios de Avaliação
5.1. Critérios Eliminatórios
A inadequação do projeto apresentado com quaisquer desses itens implicará na sua eliminação do processo de seleção.
O Plano de Trabalho deve:
-Estar em consonância com a legislação relacionada à criança e ao adolescente, em especial, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às Reso-
luções e aos planos aprovados pelo CONANDA- Conselho Nacional dos Direitos da Criança, CEDCA- Conselho estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
-Demonstrar capacidade técnica e administrativa da instituição proponente para execução do projeto, evidenciando o quadro de pessoal 
disponível para execução;
-Apresentar uma proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados;
-Demonstrar coerência dos itens previstos na memória de cálculo com os objetivos, atividades e resultados propostos.
6. Calendário
6.1. A data limite para recebimento ou postagem dos envelopes será dia 05 de dezembro de 2014, até as 16h00min horas.
6.2. Serão publicados a partir de 24 de novembro de 2014, no Diário Oficial do Município, no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Ação 
Social, e na entrada da Casa dos Conselhos, os projetos aprovados em primeira instância pelo CMDCA, para recebimento do certificado que 
autoriza angariar recursos juntos às empresas via FIA - Fundo da Infância e Adolescência.
IV – DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
Prazos de execução:
O prazo máximo de execução de cada projeto deverá ser até 12 meses a partir da data da assinatura do convênio com a SMAS. Os projetos 
em andamento com caráter de serviço continuado terão prioridade para análise e aprovação pelo CMDCA, em caso de desejo manifesto pela 
entidade executora de continuidade do projeto no próximo ano, para que não se deixe desassistidas crianças e adolescentes em risco e/ou 
vulnerabilidade social. Bastando a entidade executora apresentar atualizações de planos de trabalho e planilhas de custos quando solicitados,
Do Monitoramento, supervisão e avaliação:
Os Projetos financiados serão monitorados técnica e financeiramente pela SMAS - Secretaria Municipal de Ação Social ou por quem esta 
designar e pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O não cumprimento do estabelecido no Projeto, por 
parte da instituição, acarretará a denúncia do instrumento de convênio e a restituição dos recursos vinculados. Será exigido relatório final com 
prestação de contas das ações previstas no projeto.
A prestação de contas dos recursos recebidos submete-se às normas e procedimentos estabelecidos em Leis Municipais.
Os projetos financiados serão avaliados mensalmente pelo CMDCA através de relatórios simplificados de atividades e despesas.
V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Disposições Finais
1.1 – As questões não previstas neste edital serão decididas pelo plenário do CMDCA.
1.2 – As entidades e organismos beneficiados com financiamento do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) deverão manter as condições 
de habilitação, utilização e prestação de contas dos recursos sob pena de devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das demais sanções 
legais.
1.3 – A celebração do convênio fica a cargo da SMAS, conforme resolução do CMDCA que a autoriza.
1.4 – Os resultados das seleções dos projetos serão divulgados no Diário Oficial do Município, aos quais caberão recursos no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da publicação.
Brumadinho, 20 de novembro de 2014
Julio Pereira Santos
Presidente CMDCA
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CASA DOS CONSELHOS / SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

Anexo I – Edital CMDCA - 01/2014 

CASA DOS CONSELHOS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
Rua José Solha, 81, Centro – Brumadinho –MGsup.controlesocial@hotmail.com (31)3571-2242 / 9791-0119 

1 
 

 

ANEXO I- EDITAL CMDCA-01/2014 
PLANO DE TRABALHO 
 

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 
Nome da instituição CNPJ 

 

 

 

Endereço (Rua, n.º , bairro, cidade, CEP) 
 

 
Telefones E-mail 

 

 

 

Cargo do responsável Nome do responsável 
 
 
 

 

2 - TÍTULO DO PROJETO 

 
3 - OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 
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5 - JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

6 - PÚBLICO ALVO (quem e quantos) 

 

 

 

7 - METAS, ETAPASEPRAZOS  

METAS /Ações ETAPAS/ Fases da execução QUANDO / Início e término 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 - RESULTADOS ESPERADOS 

 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADOS 
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9 - ORÇAMENTO DO PROJETO  

DESPESAS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EM12 MESES  

10 - CONTRAPARTIDA (Mínimo de 30% do valor total do Projeto) 

TIPO DA FONTE VALOR R$ 

 

 

 

 

 

 

11 - RECURSOS HUMANOS  

 

CARGO/PROFISSÃO FUNÇÃO 
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12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

Data: _______/______/_____________________________________________________________ 

14 - APROVAÇÃO DO CMDCA 
 

Cargo/Função do Conselheiro Responsável:________________________________________________ 
 
Nome Legível:_______________________________________________________________________ 

Comissão Análise e Aprovação/ Edital CMDCA 01/2014 
 

_______/_____/__________________________________________________________________ 
 DataAssinatura 
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B R U M A D I N H O

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO  TP 011/2014 – VENC: CONSTRUTORA J. CAMPARA LTDA -  
R$219.965,45 – OBJ: OBRAS EXECUÇÃO MURO GABIÃO SUZANA.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 047/14, p/ aq. veiculo tipo van, c/forn. unico. 
Entrega prop: 04.12.14, às 09:00 hs. Pregão Pres. 048/14, p/ aq. gasolina e outros, c/forn. parc. Entrega prop: 04.12.14, às 11:00 hs. Pregão Pres. 
056/14, p/ aq. gases medicinais e loc. cilindros, c/forn. parc. Entrega prop: 04.12.14, às 14:00 hs Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.
net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Saúde.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 27/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
Brumed Assistência Médica Ltda. Objeto: prestação de serviços nas áreas de Medicina e Segurança do Trabalho. Duração: 12 (doze) meses a 
partir de 07/11/2014.
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