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Casa da Cultura abre exposição 
sobre a Ditadura Militar

Mostra marca os 50 anos do regime Militar no Brasil

Pôr do sol  em Marques! Foto: Thiago França Duarte
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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

Brumadinho, quinta-feira, 11 de dezembro de 2014  Ano 2 Edição 331

 Há 50 anos, em 
1964, um golpe militar 
instalou a ditadura no 
Brasil. E para relembrar 
a trajetória desse 
período e a história de 
resistência ao regime, a 
Casa da Cultura Carmita 
Passos traz, a partir desta 
sexta-feira dia 12 de 
dezembro, a Exposição 
“Verdade da repressão, 

memória da resistência”. 
 A mostra 
traça um panorama 
diferenciado do período 
da ditadura militar 
brasileira, que começou 
em 1964 e terminou em 
1985. O público poderá 
verificar por meio de 
imagens e sons, um 
dos momentos mais 
marcantes e sombrios 

da história recente do 
povo brasileiro. 
 O relato desses 
fatos é fundamental 
para que se quebre o 
ciclo de esquecimento, 
possibilitando a análise 
dos acontecimentos 
para que fatos assim 
não mais se repitam, 
fortalecendo as práticas 
que busquem construir 

uma democracia 
baseada no respeito aos 
direitos humanos e à 
cidadania.
 A Casa da Cultura 
fica aberta de segunda 
a sexta, das 8 às 11h30 e 
de 12h30 às 17 horas, e 
nos sábados no horário 
de 9h às 16h. A entrada 
é gratuita. Informações: 
31 3571-3906.
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Atos do Executivo | Convênios

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 08/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BRUMADINHO E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE BRUMADINHO – ASPRUB.
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, Brumadinho/
MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presentes o Procurador-Geral do Município DR. WALTER JOSÉ MA-
TOSINHOS, 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 Presidente, 
Sr. PASCHOAL MOREIRA FILHO, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Convênio 
08/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2015, do Convênio celebrado entre as 
partes em 14 de abril de 2014.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
 Fica prorrogada a vigência do Convênio 08/2014 até 31 de dezembro de 2015.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES
 Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do convênio original não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta 
oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo.
Brumadinho, 11 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão         
Prefeito Municipal
Paschoal Moreira Filho
Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho - ASPRUB 

CONVÊNIO Nº 024/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO 
BENEDITO DO CONGO E MOÇAMBIQUE DE SAPÉ 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, Brumadinho/
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 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO 
BENEDITO DO CONGO E MOÇAMBIQUE DE SAPÉ, inscrita no CNPJ nº 10.683.792/0001-08, com sede à Rua Três, n°71 – Povoado de Marinhos, 
Brumadinho – MG, CEP 35460.000, neste ato representada por seu Presidente, MARCELO FRANCISCO ALCANJO, brasileiro, portador da C.I nº 
M-10.091.295 (SSP/MG) inscrito no CPF sob o n° 046.837.176-11, 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 manter as atividades da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do Congo e Moçambique de Sapé.  
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; 
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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 aditamentos 
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 contá-
bil.
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 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;
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 refe-
rentes 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, obser-
vadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com multas, 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 previamen-
te 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 autoriza-
do 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$20.000,00 (vinte 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$20.000,00 (vinte 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 (Relação 
de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e carim-
bos 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 modelos 
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 recolhimen-
tos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
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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 planilha 
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 consecução, 
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 resti-
tuir 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 pactuado.
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 condições, 
ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou através 
de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Conve-
nente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Municipal.
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, 11 de dezembro de 2014.
 Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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Marcelo Francisco Alcanjo
Presidente – Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do Congo e Moçambique de Sapé

Segundo Termo Aditivo ao Convênio SN/2009 firmado entre a Prefeitura de Brumadinho e o Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico 
de Brumadinho.
As partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediada à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, Brumadinho/MG, CNPJ: 18.363.929/0001-40, doravan-
te denominada PREFEITURA, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, portador da Cédula de Identidade nº: M-590.536 SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº.: 075.812.206-30 e,
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO, CNPJ no. 11.206.692/0001-45 com sede à Rodovia MG 040 KM 49, 
Área Rural, Brumadinho/MG, doravante denominado NDHE-BRUMADINHO, neste ato representado por seu Presidente, Fernando Ferreira Fine-
berg, brasileiro,solteiro, portador do RG 11.795.567-5/IFPRJ, inscrito no CPF sob o no. 097.422.607-61
Considerando o disposto na alínea (b) e alínea (e) do item II Cláusula Terceira  do convênio assinado pelas partes em 29/11/2009 e aditado em 
03/03/2010 firmam o presente termo aditivo, nos termos a seguir expostos: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam prorrogados, a partir de 26/11/2014 os seguintes prazos:
I – Cessão de transporte até o dia 23/12/2014, em consonância com a Secretaria Municipal de educação;
II – Cessão de servidores até o dia 31/12/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Convênio ora aditado.
Brumadinho, 25 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Fernando Ferreira Fineberg
Presidente do NDHE – Brumadinho 

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 24, IV, Lei 8.666/93 a Disp. Licitação, por emergência, p/ aq. sistema de infusão continua de 
insulina e acessórios p/ Lucas G. Rezende,   conf. processo civil nº 0090.14.004399-4. Vr.: R$29.998,00. Brumadinho, 10.12.14 – Antônio Brandão 
– Pref. Municipal
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