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Fazenda e Procuradoria apresentam 
os trabalhos desenvolvidos

Reuniões garantiram mais transparência dos projetos e ações da 
Prefeitura entre 2013 e 2014

O Plenário da Câmara Mu-
nicipal foi palco, nessa terça-
-feira, 16 de dezembro, de 
mais uma reunião pública pa-
ra as apresentações das ações 
e projetos da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda e Procu-
radoria Geral. O encontro foi 
marcado pela cordialidade e 
reconhecimento do trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Prefeitura.

baixados, além de casos re-
solvidos, como insalubridade 
e demais processos. 

Já a Secretaria Municipal da 
Fazenda, por intermédio do 
Secretário Geraldo Luiz Ma-
chado, apresentou planeja-
mentos sobre a política fazen-
dária municipal, programas, 
projetos e atividades relacio-
nadas com as áreas financeira, 
contábil, fiscal e tributária. 

As apresentações públi-

O município de Brumadinho completa hoje 76 anos de emancipação 
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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

A Procuradoria Geral do 
Município apresentou, por 
meio de seus advogados, da-
dos, quadro pessoal, traba-
lhos realizados e também a 
atribuição, que é assessorar 
juridicamente todas as secre-
tarias e Gabinete do Prefeito, 
além de outras tarefas. O Pro-
curador Geral do Município, 
Wanter José Matozinhos, des-
tacou o número de processos 

cas das secretarias munici-
pais, que ocorreram men-
salmente durante o ano de 
2014, estão previstas na Lei 
2.018, que tem como obje-
tivo, a prestação de infor-
mações à população sobre 
as ações da Prefeitura. Além 
de mais transparência à ges-
tão, a legislação possibilitou 
criar mais um mecanismo 
de democratização dos ser-
viços públicos.
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Luiz Carlos
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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 26/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A GUARDA DE MOÇAMQUIQUE NOSSA SENHORA DO RO-
SÁRIO DO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Brumadi-
nho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presente  a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sra. 
MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e a GUARDA DE MOÇAMBIQUE DE NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO DO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA, inscrita no CNPJ nº 20.156.487/0001-03, com sede à Rua Suzana, n°292, Santa Efigênia, em Bruma-
dinho – MG, CEP 35460.000, neste ato representada por sua Presidente, EFIGÊNIA CRISTIAN DA SILVA SANTOS, brasileira, portadora da C.I nº 
MG-8.811.688 (SSP/MG) inscrito no CPF sob o n° 040.196.206-50, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, firmam o presente Convê-
nio em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a SEGUNDA CONVENENTE, para manter as atividades da Guarda de 
Moçambique de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Santa Efigênia. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Instrução Normativa STN n° 01/97
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
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3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, 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;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$10.000,00 (dez mil reais), na dotação orçamentária n° 
1339200172136, rubrica 3350410000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 01 (uma) parcela, no valor integral de R$10.000,00 (dez mil reais);
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das 
atividades executadas, nome e número de beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se 
necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-
mentos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III.Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X.Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entregues 
ao município no encerramento do convênio;
XI.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na plani-
lha poderá ser efetivamente executado;
XII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e 
juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII.As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar todas 
as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
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deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 28 de fevereiro de 2015.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactua-
do.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Efigênia Cristian da Silva Santos
Presidente – Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Santa Efigênia

CONVÊNIO Nº 027/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMI-
CO DE BRUMADINHO-NDHE.
O MUNICIPIO DE BRUMADINHO, pessoa jurídica de Direito Publico Interno inscrito no CNPJ sob o no.  18.363.929/0001-40 doravante denomi-
nada PRIMEIRO CONVENENTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antônio Brandão, brasileiro, portador da Cédula de Identida-
de nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº.: 075.812.206-30, e de outro lado o Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de 
Brumadinho, inscrito no CNPJ sob o no. 11.206.692/0001-45 com sede à Rodovia MG 040 KM 49, Área Rural, Brumadinho MG, doravante de-
nominada SEGUNDO CONVENENTE, neste ato representado por seu Presidente Fernando Ferreira Fineberg, brasileiro, solteiro, RG 11795675-5 
IFP/RJ e CPF/MF 097.422.607-61, residente à Avenida Borges de Medeiros  nº 3371, Apto. 601, Bairro Lagoa, Rio de Janeiro/RJ celebram o 
presente Convênio, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 8.742/93 e nas seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros do Fundo da Infância e Adolescência ao Núcleo de Desenvol-
vimento Humano e Econômico de Brumadinho para execução do Projeto “Estação 100% Social”, destinado a atender crianças e adolescentes 
de Brumadinho conforme Plano de Trabalho anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Instrução Normativa STN nº 01/97 
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Municipal 2.106/2014 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1– DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através do Conselho Municipal dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, observando a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, 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;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 A despesa global do PRIMEIRO CONVENETE com o presente Convênio é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).
4.2 As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
02.010.001.0824300222.093-33504300.
4.3 A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 01 (uma) única parcela.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das 
atividades executadas, nome e número de beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se 
necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-



Brumadinho, 17 de dezembro de 2014 Página 6 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 335

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

mentos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III.Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X.Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entregues 
ao município no encerramento do convênio;
XI.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na plani-
lha poderá ser efetivamente executado;
XII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e 
juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII.As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar todas 
as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 de julho de 2015.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactua-
do.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 16 de dezembro de 2014.
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Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Fernando Ferreira Fineberg
Presidente do NDHE   

1º Termo Aditivo ao Convênio 020/2014
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, com sede à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-40, neste 
ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO DONA MARIA ANA DE SOUZA, 
CNPJ: 21.039.524/0001-66 com sede à Rua João Lino Moreira, 370, Bairro Cohab, Brumadinho MG, representado por sua Presidente Sra. Antô-
nia de Sena Souza, brasileira, portador da CI: MG 11.003.315 e CPF: 577.268.766-20 ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em 08 de outubro de 2014 o TERMO DE CONVENIO 020/2014 visando à execução do Projeto De Bem 
com a Vida.
2. O objeto do presente termo aditivo é prorrogar o prazo de vigência do convênio para 31/07/2015.
3. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do convênio 020/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Antônia de Sena Souza
Presidente da ASCOCOMAS

1º Termo Aditivo ao Convênio 004/2014
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e a LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO, com sede à 
Rua Itaguá, 1.000, Bairro Progresso CNPJ N° 18.033.977/0001-70 neste ato representado por seu Presidente Sr. Valdenir Rodrigues de Castro, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade M-1.363-188 SSP/MG e CPF: 151.380.116-34  resolvem:
1. Prorrogar o prazo de vigência do convênio 004/2014 para 28/02/2015 sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho.
2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio 004/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Valdenir Rodrigues de Castro
Presidente da Liga 

1º Termo Aditivo ao Convênio 014/2014
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO, com sede à Rua 
João Fernandes do Carmo, nº 105, Centro, Brumadinho MG CNPJ N° 05.854.647/0001-02, representado por sua Presidente Sra. Geralda Concei-
ção Custódia da Silva Domingues, brasileira, portadora do RG MG2.219.633/SSP/MG, inscrita no CPF: 325.763.826-49, ajustam o seguinte:
1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação de prazo do convênio 014/2014 para 31/03/2015.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues
Presidente do Lar dos Idosos

1º Termo Aditivo ao Convênio 015/2014
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO, com sede à Rua 
João Fernandes do Carmo, nº 105, Centro, Brumadinho MG CNPJ N° 05.854.647/0001-02, representado por sua Presidente Sra. Geralda Concei-
ção Custódia da Silva Domingues, brasileira, portadora do RG MG2.219.633/SSP/MG, inscrita no CPF: 325.763.826-49, ajustam o seguinte:
1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação de prazo do convênio 015/2014 para 31/07/2015.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues
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Presidente do Lar dos Idosos

1º Termo Aditivo ao Convênio 015/2014
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO, com sede à Rua 
João Fernandes do Carmo, nº 105, Centro, Brumadinho MG CNPJ N° 05.854.647/0001-02, representado por sua Presidente Sra. Geralda Concei-
ção Custódia da Silva Domingues, brasileira, portadora do RG MG2.219.633/SSP/MG, inscrita no CPF: 325.763.826-49, ajustam o seguinte:
1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação de prazo do convênio 015/2014 para 31/07/2015.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues
Presidente do Lar dos Idosos

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 022/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº002/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª MARIANA ELISSA VIEIRA DE SOUZA, para ocupar o cargo de “Analista da Administra-
ção I”, função Geografo”, conforme desistência formal da mesma, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº023/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª TERESA CARDOSO DOS SANTOS SILVEIRA, para ocupar o cargo de “Agente Opera-
cional I”, função Auxiliar de Serviços Gerais”, conforme desistência formal da mesma, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 024/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº06/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
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Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializa-
do I”, função de “Mecânico de Autos”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 025/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº06/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da ALONSO ALVES FERREIRA, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializado I”, fun-
ção de “Bombeiro Hidráulico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 026/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº06/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da MARCONI ALVES PEREIRA, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializado I”, fun-
ção de “Eletricista de Manutenção”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 027/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª PAOLA CRISTINA DA SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, função 
Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 028/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-



Brumadinho, 17 de dezembro de 2014 Página 10 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 335

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª IRIS FERREIRA DE ASSIS, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, função 
Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 029/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª CREMILDA GERALDA PEREIRA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, 
função Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 030/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª ROCHANE EMANUELLE ALVES, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, 
função Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 031/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº LIDIOMAR GOMES DA SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, fun-
ção Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 032/2014
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De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srº EUGÊNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo 
I”, função Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 033/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº GUILHERME SANTOS DRUMOND, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, 
função Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 034/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº06/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº GEORGE LUCAS FERNANDES PINTO, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especiali-
zado I”, função de “Jardinagem”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 035/ 2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº06/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº JOÃO BATISTA COSTA para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializado I”, função 
de “Pedreiro”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2014.
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Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 36/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº EZEQUIEL OLIVEIRA DE SOUZA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, fun-
ção Auxiliar de Serviços Gerais”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 37/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº JOÃO BATISTA BARBOSA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, função 
Auxiliar de Serviços Gerais”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 38/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº002/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº ROMILDO GERMANO LIMA DE JESUS, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I”, 
função Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 39/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
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Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª LUIZA OLIVEIRA PERUCCI, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde I”, função 
Biomédico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 40/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº JOSÉ ANJOS DA SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, função Auxiliar 
de Serviços Gerais”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 41/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª LIDARIA FERNANDES DE ALMEIDA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, 
função Auxiliar de Serviços Gerais”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 42/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº002/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº ANTÔNIO ALESSANDRO DA SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I”, fun-
ção Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 43/2014
De 17 de dezembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº002/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do Srº SAMUEL LUCAS GONÇALVES, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I”, função 
Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
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