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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 13/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O CENTRO ENSPÍRITA PAI JOAQUIM DE ARUANDA, COM IN-
TERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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, o Centro Espírita pai Joaquim de Aruanda, inscrita no CNPJ nº 
00.104.220/0001-65, com sede à Rua João Teixeira Machado, n° 59, Bairro do Carmo, Brumadinho – MG, CEP 35460-000, neste ato representado 
por seu Presidente, Senhor Júlio Pereira dos Santos, portador da C.I nº M-3.378.335 (SSPMG) e CPF: 757.224.704-78 em conformidade com a  Lei 
Federal nº 8666/93, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio estabelece bases de parceria entre a Prefeitura Municipal de Brumadinho e Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, através 
da Secretaria Municipal de Ação Social, para promover a inclusão e promoção social, educacional e cultural para crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade social inseridas em famílias de baixa renda no município de Brumadinho.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONVENENTES
Do Convenente: Prefeitura Municipal de Brumadinho
1.Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado;
2.Restabelecer formas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.Repassar à CONVENIADA os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a disponibilidade 
financeira e as normas legais pertinentes.
Do Conveniado: Cento Espírita pai Joaquim de Aruanda
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 Ação Social, 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 me-
nos 3 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
Da interveniente: Secretaria Municipal de Ação Social 
1-Indicar servidor, através de ofício, para fiscalizar a execução das atividades.
2-O fiscal de que e trata o item anterior, deverá encaminhar, ao Departamento de Convênios, relatório trimestral contendo a descrição e apro-
vação das atividades conforme o plano de trabalho;
CLÁUSULA TERCEIRA
O presente convênio vigorará até 31 de dezembro de 2015.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
As partes poderão, em comum acordo, alterar, rescindir ou denunciar este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas 
ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação es-
crita 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:
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Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Convênio, O CONVENENTE compromete-se a repassar à CONVENIADA, a impor-
tância de R$405.192,00 (quatrocentos e cinco mil, cento e noventa e dois reais) sendo que as despesas decorrentes da assinatura do presente 
instrumento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
02.010.003 0824300222.093 – Subvenção Social
Parágrafo único: O repasse se dará em 2 (duas) parcela iguais de R$202.596,00 (duzentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais), estando 
o segundo repasse condicionado à apresentação de prestação de contas do primeiro.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente convênio será efetivada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, em extrato, no Diário Oficial do Município de Bru-
madinho.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deverá ser feita ao Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Administração 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 mercado 
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, compro-
vados, o Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda 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, 10 de setembro de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Julio Pereira dos Santos
Presidente do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
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PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato 132/2015 cujo objeto é a contratação de show artístico  da Banda  Logan realizado 
no dia 05/09/2015 no encontro de motociclistas de Brumadinho. Empresa: Sérgio J de Souza Produções-Me. Valor: R$ 9.000,00. Antônio Bran-
dão/ Prefeito Municipal.
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Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Brumadinho: Ratifico, conf. art. 24, X, Lei 8.666/93, Disp. Licitação 006/2015,p / loc. imóvel sito à Rua João Fernandes do Car-
mo, nº 70, Centro, Brumadinho Locadora: Sociedade Civil João Fernandes do Carmo. Vr. mês:R$5.984,72. Antônio Brandão – Prefeito Municipal
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