
Brumadinho, 17 de março de 2014 Página 1 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 147

"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
B R U M A D I N H O

Prefeitura realiza 1ª Conferência 
Municipal de Defesa Civil

Participantes discutiram os desafios para efetivação das ações de políticas públicas 

Com a participação de repre-
sentantes da sociedade civil, de 
gestores municipais e da Defesa 
Civil de Brumadinho, a Prefeitura 
realizou na última sexta-feira, 14 
de março, no plenário da Câma-
ra Municipal, a 1ª Conferência Mu-
nicipal de Proteção e Defesa Civil.  
Durante o evento, foram aborda-
dos temas que abordaram os de-
safios para efetivação da Defesa 
Civil, políticas públicas de atenção 
integral, mobilização e participa-
ção do cidadão.

A Secretária de Governo, Sandra 
Brandão, fez a abertura da Confe-
rência. Em nome do Prefeito Bran-
dão, agradeceu a contribuição de 
gestores e profissionais na reali-
zação da Conferência. Relatou os 
avanços na estruturação da Defe-
sa Civil em Brumadinho e a impor-
tância d parceria do Poder Público e 
setores da sociedade civil nesse tra-
balho.  “A redução de riscos de de-
sastres é tarefa de todos. Para isso, 
é fundamental a união de esforços 
entre o Poder Público municipal e 
a sociedade civi organizada”, des-
tacou.

O Consultor da Regional Sudes-
te do Programa das Nações Unidas 

No final do encontro, foram 
eleitos os delegados pelo seguin-
tes seguimentos. Seguimento So-
ciedade Civil: Antônio Paulorinho, 
Roberto Procacio da Silva, Anto-
rildo Ladislau, Luciano Elan Ribei-
ro Batista, Roberto Magalhães e 
Marcos Antonio Silva. Seguimen-
to Poder Público e Agentes de De-
fesa Civil: Jane da Glória Mota, 
Andrea Olinda Pinto Campos, So-
lange Aparecida de Jesus e San-
dra Brandão. Seguimento Comu-
nidade Científica: Marcélia Gomes 

Thiago França

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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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

para o Desenvolvimento (PNUD), 
Flávio Lopes Ribeiro, abordou a 2ª 
Conferência Nacional de Proteção 
e Defesa Civil e a campanha cida-
des resilientes. Durante o evento, 
foram discutidos temas como: ges-
tão integrada de riscos e resposta 
a desastres, integração de políticas 
públicas relacionadas à proteção e 
a defesa civil, gestão do conheci-
mento em proteção e defesa civil 
e mobilização e promoção de uma 
resposta de proteção e defesa civil 
na busca de cidades resilientes.

de Deus e Jane Alves Fernandes. 
Seguimento Conselhos Profissio-
nais de Políticas Públicas: Simone 
de Brito e Tereza Cristina de Oli-
veira Moraes.

Os delegados eleitos, juntamen-
te com a coordenadora da Defesa 
Civil de Brumadinho, Flávia Aragão, 
participarão da 1ª Conferência Es-
tadual de Proteção e Defesa Civil – 
1ª CEPDC, nos dias 8 e 9 de abril de 
2014, das 9 às 18h, no Auditório JK, 
da Cidade Administrativa, em Belo 
Horizonte.
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LEI Nº 2.038 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho, do Dia Municipal da Juventude, a ser comemorado 
todo último domingo de abril de cada ano, e dá outras providências.” 
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Brumadinho, O dia Municipal da Juventude, a ser comemorado anualmente, no último 
domingo do mês de abril.
Parágrafo Único: Na semana que anteceder o evento referido no caput, serão realizados palestras e programas de conscientização nas escolas 
públicas e privadas sobre os problemas cotidianos.
Art. 2º - O Poder Público organizará cronograma de atividades referentes ao Dia Municipal de Juventude. 
Parágrafo Único: O cronograma referido no caput será publicado do Diário Oficial do Município, e divulgado nos termos do Regulamento.
Art. 3º - O cronograma de atividades deverá promover a memória da juventude. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.039 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre a necessidade de sinalização com pintura reflexiva em caçambas do Município de Brumadinho/MG e dá outras providências.” 
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado pela presente Lei que as caçambas  utilizadas no âmbito do Município de Brumadinho, para coleta, transporte de 
entulho, terras e sobras de materiais de construção, deverão ser sinalizadas com pintura reflexiva.
Art. 2º - A pintura reflexiva de que trata o artigo anterior, deverá ser colocada de modo a permitir sua rápida visualização, diurna e noturna, há 
pelo menos 60 (sessenta) metros de distância. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.040 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Torna obrigatória a fixação de cartazes em todas as farmácias e drogarias do Município de Brumadinho, conveniadas à Rede ‘Aqui Tem Farmá-
cia Popular’ informando a lista dos medicamentos oferecidos gratuitamente pelo Programa Saúde Não Tem Preço”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As farmácias e drogarias instaladas no âmbito do município de Brumadinho/MG, conveniadas à rede ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, 
afixarão cartazes informando a lista de medicamentos oferecidos gratuitamente pelo Programa de Saúde Não Tem Preço.
Parágrafo Único: Os cartazes referidos no caput devem ser padronizadas, com as dimensões que permitam sua fácil leitura e devem ser fixados 
em local visível.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.041 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Institui a Semana de Proteção aos Animais no âmbito do Município de Brumadinho/MG”.
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O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada no Município de Brumadinho, a Semana de Proteção aos Animais, a ser comemorada anualmente na primeira semana do 
mês de outubro.
Art. 2º - A semana de Proteção aos Animais tem por objetivo assegurar e promover a participação, o acesso à informação e a conscientização 
da população para proteção dos animais.
Art. 3º - O poder público organizará, na Semana de Proteção aos Animais, atividades e eventos, dentre os quais poderão estar os seguintes:
I – distribuição de panfletos confeccionados pelas ONG’s e grupos defensores;
II – confecção de cartazes e faixas contendo mensagens estabelecendo diretrizes e normas para a garantia do atendimento aos princípios de 
bem estar animal;
III – divulgação com palestras nas escolas municipais e estaduais, no sentido de conscientizar a população quanto à defesa e proteção aos 
animais, posse responsável de animais domésticos e a divulgação para a conscientização, da “Declaração dos Direitos dos Animais”;
IV – realização de feria de adoção de animais.
Art. 4º - O poder público poderá estabelecer parcerias com empresas e organizações privadas, para a comemoração da Semana de Proteção 
aos Animais.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.042 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Institui a Semana Municipal de Atenção ao Idoso no âmbito do Município de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída no Município de Brumadinho, a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, a ser realizada anualmente na primeira semana 
do mês de outubro.
Art. 2º - Durante a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, o poder público municipal promoverá eventos e atividades destinadas à conscien-
tização, prevenção e recuperação da saúde física e mental das pessoas com de 60 (sessenta) anos.
Parágrafo Único: Poderá acontecer na semana de que trata esta Lei, as seguintes atividades:
I – promoção de encontros e fóruns de debates com temas de relevância social, tendo como foco central o idoso;
II – outras iniciativas que visem à promoção e valorização do idoso na sociedade;
III – desenvolvimento de campanhas na área de lazer, saúde e convivência social.
Art. 3º - A Semana Municipal de Atenção ao Idoso tem por objetivos:
I – contribuir para reverter a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar o repeito das demais gerações;
II – sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa, promovendo espaços de debates e ações nas áreas de assis-
tência social, saúde, educação, trabalho, previdência social, justiça, habitação, cultura, esporte e lazer;
III – conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos;
IV – valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem estar, resgatando a auto-estima, para o melhor convívio 
social do idoso;
V – valorizar a pessoa idosa, buscando fazer prevalecer os direitos previstos no Estatuto do Idoso;
VI – conscientizar a população sobre a importância de se respeitar a prioridade do atendimento nos serviços essenciais à pessoa idosa;
VII – divulgar informações referentes aos direitos da pessoa idosa;
VIII – contribuir para reduzir e prevenir a violência contra a pessoa idosa.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.043 DE 14 DE MARÇO DE 2014
“Autoriza a permissão de direito real de uso gratuito de bem público à entidade que menciona e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato de permissão de direito real de uso gratuito de imóvel de propriedade do 
Município de Brumadinho, para fim escolar, com a entidade SEPRO – Sistema de Educação Profissional de Itabira Ltda, EPP, CNPJ nº 
02.738.163/0005.25, com foro, sede e estabelecimento em Itabira/MG, na Praça da Saúde, nº 08, Edifício Abílio Couto, Bairro Centro – CEP 
35.900-495, com representação em Brumadinho, localizada à Rua Reynaldo Pinto Vieira, nº 701, Bairro Silva Prado.
Parágrafo Único: O objeto da presente permissão destina-se ao uso compartilhado pelo SEPRO das dependências da Escola Municipal Lidima-
nha Augusta Maia, situada à Rua Hélio Solha Maia, nº 259, Bairro São Bento, Brumadinho/MG.
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Art. 2º - A permissão de uso do prédio à entidade beneficiária destina-se exclusivamente a uso escolar, para nele prestar serviço de ensino 
médio, profissional de nível técnico, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, de forma gratuita.
Art. 3º - Na formalização do contrato, dentre outras, cláusulas, deverão constar as que estipulem os seguintes encargos por parte da beneficiá-
ria da permissão:
I – utilizar o imóvel exclusivamente para o fim estabelecido no artigo 2º, obrigando-se a zelar pela sua conservação e manutenção, estando 
ciente de que qualquer outra destinação dada ao imóvel implicará na imediata revogação da permissão de uso, independentemente de notifi-
cação e reparação de danos, se for o caso;
II – a entidade só poderá usar o imóvel para fins escolares;
III – cumprir as disposições legais que regem os contratos;
IV – respeitar o prazo de vigência do contrato, tendo em vista o interesse do Município a sua necessidade de fazer uso do prédio;
V – apresentar relatórios trimestrais sobre os serviços prestados ao Executivo e Legislativo;
VI – não cobrar mensalidades e/ou taxa de matrícula ou qualquer tipo de emolumento de qualquer aluno.
Art. 4º - Fica vedada a transferência total ou parcial da presente permissão de uso do prédio a terceiros por parte da entidade beneficiária 
desta Lei.
Art. 5º - O contrato a ser firmado ficará automaticamente rescindido caso a entidade encerre suas atividades no Município de Brumadinho ou 
descumpra qualquer cláusula do instrumento de permissão.
Art. 6º - Fica a entidade obrigada a assegurar preferência de vagas a candidatos do Município de Brumadinho.
Art. 7º - Os cursos serão ministrados gratuitamente aos alunos, sem cobrança de qualquer tipo de emolumento.
Art. 8º - A entidade se responsabiliza pelos encargos sociais de todo o pessoal envolvido com o curso, não cabendo qualquer ônus para o 
Município.
Art. 9º - Os cursos técnicos profissionais de nível médio ministrados deverão ter sua regularidade prevista em lei, ficando a entidade responsá-
vel pela sua validade, regularidade e registro dos diplomas dos alunos órgão competente.
Art. 10 - Fica estipulado o prazo de 90 (noventa) dias após a solicitação por parte do Executivo, para entrega do imóvel pela SEPRO a municipa-
lidade.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 53 DE 17 DE MARÇO DE 2014.
“Aprova Remembramento de lotes localizados no bairro Grajaú, Município de Brumadinho/MG, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Remembramento dos lotes 15 e 16, da quadra 04, localizados no Bairro Grajaú, município de Brumadinho, com áreas 
respectivas de 360,00m² e 360,00m², de interesse Mário Criscuolo Parreiras – CPF 465.558.896-91.
Art. 2º. O Remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 15-A medindo 720,00m², com frente para Rua Maria Maia, confor-
me planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste 
Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
 Brumadinho, 17 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Convênios

CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO – ASPRUB. No. 06/2014
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, Bruma-
dinho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presentes o Procurador-Geral do Município DR. WALTER 
JOSÉ MATOSINHOS, e a Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento, Sra. ANDRESSA REZENDE 
JARDIM, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO - ASPRUB, com sede 
na Rua Juventina Brandão, n° 441, Distrito de Aranha, Brumadinho/MG, inscrita no CNPJ sob o no. 04.157.793/0001-08, representada por seu 
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Presidente, Sr. PASCHOAL MOREIRA FILHO, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, firmam o presente Convênio 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 realização de eventos em 2014, quais 
sejam: 2ª Exposição especializada da Raça Mangalarga Marchador, Dia de Campo da Mexerica, Provas Funcionais do Cavalo de Trabalho, Dia 
de Campo Integração Lavoura Pecuária, Torneio Leiteiro, Festival da Cachaça, Festival da Jabuticaba e Caminhos do Marchador, promovidas 
anualmente e que visam incentivar o desenvolvimento econômico e turístico do município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS
O presente Convênio é celebrado, nos termos da legislação municipal pertinente e da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera-
ções.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 – Permitir a SEGUNDA CONVENENTE o uso de áreas públicas para a realização dos eventos;
3.1.2 – Coordenar, supervisionar e fiscalizar a realização dos eventos, concomitantemente ou em parceria com a SEGUNDA CONVENENTE;
3.1.3 – Providenciar, no prazo legal, a publicação do extrato deste Convênio no órgão oficial do Município;
3.1.4 – Disponibilizar pessoal técnico e operacional para auxiliar a SEGUNDA CONVENENTE na organização e realização dos eventos; 3.1.5 – 
Repassar a SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros para execução do Convênio, conforme cronograma de desembolso constante do 
Plano de Trabalho;
3.1.7 – Deliberar sobre as prestações de contas dos recursos financeiros repassados;
3.1.8 – Apoiar e acompanhar a realização de toda publicidade relativa aos eventos (TV, Radio, Jornais, etc.).
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Realizar todos os eventos descritos no objeto do presente Convênio, quais sejam: 2ª Exposição especializada da Raça Mangalarga 
Marchador, Dia de Campo da Mexerica, Provas Funcionais do Cavalo de Trabalho, Dia de Campo Integração Lavoura Pecuária, Torneio Leiteiro, 
Festival da Cachaça, Festival da Jabuticaba e Caminhos do Marchador.
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Não permitir a venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 anos de idade, estando sujeito o infrator às penalidades previs-
tas em legislação específicas;
3.2.4 – Acondicionar todo o lixo produzido nos eventos em sacos plásticos, dando ao mesmo a correta destinação;
3.2.5 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização dos eventos, fornecendo ao 
PRIMEIRO CONVENENTE um levantamento de todas as receitas e despesas apuradas através de demonstrativo ao final dos eventos;
3.2.6 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com fornecedores, e outras despesas referentes à 
realização dos eventos, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.7 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, observando as Cláusulas Quinta e Sexta do presente convênio, ficando a Associação respon-
sável civil e criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo 
PRIMEIRO CONVENENTE;
3.2.8 – 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).
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), na dotação 
orçamentária n° 020.001.23.691.0028.2127 33504100.00 00;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 02 (duas) parcelas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho;
4.3 – O repasse da segunda parcela estará condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela recebida.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios 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, 
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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 for o caso;
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 subseqüente.
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 dezembro de 2014, podendo ser prorrogado, me-
diante termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO OU ADITAMENTO
O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser apre-
sentada à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento, com 30 (trinta) dias de antecedência, e 
não havendo alteração do objeto do presente convênio
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENUNCIA
Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência 
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mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A qualquer tempo, poderá o Município rescindir o presente Convênio firmado, sem necessidade de prévia comunicação, ficando ainda a Ad-
ministração isenta de qualquer ônus, salvo os compromissos já firmados.
CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito 
legal, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 17 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho/
Dr. Walter José de Matosinhos
Procurador Geral do Município
Andressa Rezende Jardim
Secretária municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento
Paschoal Moreira Filho
Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho - ASPRUB 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 – PA: 009/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS CARPINTARIA (LIXAS, PREGOS, AGUARRÁZ, VERNIZ, THINNER, MASSA, ETC – DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00  – ABERTURA: 
03/04/2014 ÀS 9h– LOCAL: AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 EDITAL SITE: 
BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo M. Saúde de Brumadinho-Homologo,PP 05/14 ref. Aq. de reagentes p/ de exames de hemograma p/ o Laboratório,com pacto adjeto 
de comodato de equipamentos, forn. parc. pelo prazo até 31.12.14, sendo venc.:Lab Line Diagnóstica Ltda. Vr global: R$180.000,00. Brumadi-
nho,13.03.14, José Paulo S. Ataíde-Sec.M.Saúde.

Fundo M. Saúde de Brumadinho-Homologo PP 01/14,ref.contratação de empresa para prest. de serviços de coleta,transporte xterno, trata-
mento e destino final de residuos de serviços de saúde pelo prazo de 12 meses, sendo venc.:Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda-itens 
01,02,03.Vr global: R$42.840,00. Brumadinho,13.03.14, José Paulo S. Ataíde-Sec.M.Saúde.
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