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Prefeitura firma parceria com Betim para 
guarda de animais de grande porte

Parceria visa melhores condições para animais que são 
aprendidos em vias públicas do município

Uma parceria firmada 
entre as Prefeituras de Bru-
madinho e Betim vai ga-
rantir melhores condições 
para apreensão de animais 
de grande porte. O Termo 
de Cooperação foi assina-
do entre a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, De-
senvolvimento Econômico, 
pecuária e Abastecimento 
de Brumadinho e a Secre-
taria Adjunta de Desenvol-

dinho, Andressa Jardim, 
além de reduzir os gastos 
com as apreensões, a me-
dida serve como ação edu-
cacional para os criadores 
da região que não cum-
prem com as obrigações e 
deixam seus animais soltos 
em vias públicas.

O criador que tiver o 
animal apreendido deve-
rá comparecer até a Pre-
feitura de Betim num pra-

Talles Costa

Mexerical - Comunidade de Maricota | Luiz Carlos
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vimento Econômico de Be-
tim.

Com este acordo, os 
animais de grande por-
te, apreendidos dentro do 
município, serão transfe-
ridos para um curral am-
plo e adequado com pas-
tagem e alimentação para 
cada raça ou tamanho de 
animal. 

Segundo a Secretária 
de Agricultura de Bruma-

zo de 60 dias para fazer a 
retirada do animal. Para is-
so, o proprietário terá que 
pagar uma multa diária e 
o animal terá que estar em 
dia com todas as vacinas. 
Se não recolhido dentro 
do prazo previsto, o animal 
segue para doação à uma 
entidade cadastrada.

Confira na página  3 a mi-
nuta e o termo de convênio 
com suas atribuições.

Brumadinho, terça-feira, 20 de maio de 2014  Ano 2 Edição 189

Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Desenvolvimento Econômi-

co, Pecuária e Abastecimento

Endereço: Rua Aristides Passos, 168 
Telefone: 31 3571-2395
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 101 DE 19 DE MAIO DE 2014
“Concede benefício de pensão por morte de viúva de servidor a filha incapaz na forma que menciona.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e de conformida-
de com o art. 18, inciso I da Lei Nº 753/93 de 09 de junho de 1993,
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo DPRH 00102/2013 autuado no Departamento de Pessoal 
e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;
CONSIDERANDO que a pensionista Ester Matutina Lara de Andrade, viúva do ex - servidor do quadro permanente municipal, Amaro Alves Lara 
Andrade, matrícula 002, agente administrativo II, faleceu em 12 de março de 2013 conforme cópia da Certidão de Óbito constante do PA supra 
mencionado, às fl. 07;
CONSIDERANDO que a pensionista tinha como dependente a filha Maria do Rosário Andrade, maior incapaz conforme termo de curatela 
acostado no processo administrativo em referência, às fl. 54;
CONSIDERANDO que a pensionista era beneficiária dos proventos de pensão proporcionais de Amaro Alves de Andrade, desde 10/09/1995 
aposentado e reenquadrado no cargo de Agente Administrativo II, conforme o Decreto de aposentadoria e Lei 1.777/2010 e sob regime da Lei 
nº. 753/93 que institui o regime especial da previdência social dos servidores públicos do Município FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensão 
dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho (extinto pela Lei nº. 1.280/2002).
CONSIDERANDO, ainda, a Instrução Normativa 003 de 2011 e a Resolução 08/2009 todas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
o parecer nº 072/2014 proferido pelo Procurador Geral do Município e a homologação do procedimento administrativo pela Secretaria de 
Municipal de Administração;
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida Pensão por morte a MARIA DO ROSÁRIO DE ANDRADE, portadora do Registro Geral nº MG – 5.274.525 – SSPMG e do 
CIC – 753.060.346-91, devidamente representada por sua curadora definitiva Maria do Carmo Andrade (termo de curatela anexo ao PA), na 
qualidade de filha beneficiária da viúva Ester Matutina Lara Andrade, do ex - servidor do quadro permanente, aposentado, Amaro Alves Lara 
Andrade, RG-M-1.241.730, nos termos do art. 18, Inciso I, da Lei Municipal nº 753/93 e da IN 003 do TCE/MG, de abril de 2011.
Art. 2º - O cálculo do valor do benefício se dará nos termos do art. 2º, Inciso I da Lei Federal nº 10.887/2004 que regulamentou o § 7º do art. 40 
da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e nos termos da IN 03 de 2011 
do TCE/MG, de abril de 2011.
Parágrafo único: O benefício objeto do presente Decreto, será concedido no percentual de 100% à filha viúva do ex – servidor falecido, consi-
derando ser a única beneficiária legal.
Art. 3º - Os efeitos deste Decreto, como previsto no art. 26 da Lei Municipal nº 753/93, retroagem à data do óbito da pensionista, ocorrido em 
12/03/2013.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 19 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 102 DE 20 DE MAIO DE 2014.
“Aprova Remembramento de lotes localizados no bairro Carmo, Município de Brumadinho/MG”.
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;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 021/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 16) e jurídico da Procuradoria (fl. 17), favoráveis nos autos em referên-
cia;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Remembramento dos lotes 03, 04 e 05, da quadra 08 - A, localizados no Bairro do Carmo, Município de Brumadinho, 
com áreas de 372,55m², 360,01m² e 360,00m², respectivamente, de interesse Hélio Gervásio dos Reis – CPF: 366.360.886-72 e Maria do Carmo 
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Moreira – CPF: 604.248.856-20.
Art. 2º. O Remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 04-A medindo 1.092,56m², com frente para Rua Manoel da Silva 
Moreira, conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publi-
cação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 20 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – Convênio:Processo Administrativo n° 9718/2014. Convenentes: Município de Brumadinho e o 
Município de Betim.Assinatura: 06/05/2014.Objeto: Cooperação mútua para guarda de animais apreendidos nas vias públicas do Município de 
Brumadinho.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – CONTRATO Nº 0400.715-05/14. Convenentes: Município de Brumadinho e a Caixa Econômica Fede-
ral. Assinatura: 16/05/2014.Objeto: Financiamento destinado a execução de obras/serviços no município de Brumadinho..
TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BETIM E O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9718/2014
O MUNICÍPIO DE BETIM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.391/0001-96, com sede na Rua Pará de Minas, nº 640, Bairro Brasiléia, Betim/MG, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CARLAILE JESUS PEDROSA, presentes o Procurador-Geral do Município, 
Sr. NEIVE MACHADO DE LIMA, e o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, 
Sr. FABRÍCIO FERNANDES FREIRE, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG, com sede na Rua Dr. 
Victor de Freitas, nº 28, Centro, Brumadinho/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.363.929/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Muni-
cipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, doravante denominado SEGUNDO CONVENENTE, firmam o presente Termo de Cooperação em conformidade 
com as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a cooperação mútua entre os convenentes, permitindo que o SEGUNDO CONVENENTE utilize as instalações 
do Curral de Apreensão de Animais do PRIMEIRO CONVENENTE para guarda de animais apreendidos nas vias públicas do Município de Bruma-
dinho/MG.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS
O presente Termo de Cooperação é celebrado, nos termos do artigo 13, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Betim, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, dos Decretos Municipais nºs 34.172/2013 e 34.298/2013 e da Instrução Normativa SEMACI nº 
04/2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 - DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 – Arcar com o ônus referente aos vencimentos e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, se houver, dos servidores que pres-
tam serviços no Curral de Apreensão de Animais do Município de Betim;
3.1.2 – Arcar com o ônus referente à manutenção e limpeza do Curral de Apreensão de Animais do Município de Betim e com à alimentação e 
cuidados médicos veterinários necessários aos animais apreendidos;
3.1.3 – Providenciar, no prazo legal, a publicação do extrato deste Termo de Cooperação no Órgão Oficial do Município de Betim;
3.1.4 – Dar ciência do presente Termo de Cooperação à Câmara Municipal de Betim, em conformidade com o § 2º, artigo 116, da Lei Federal 
8.666/93. 
3.2 - DO SEGUNDO CONVENENTE:
3.2.1 – Arcar com ônus de transporte dos animais recolhidos em seu território e guardados no Curral de Apreensão de Animais do PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.2 – Orientar o proprietário do animal recolhido nas vias públicas de seu território a pagar o preço público ao PRIMEIRO CONVENENTE, à 
conta de “Diárias de animais apreendidos”, prevista no item 5.3 do anexo I ao Decreto nº 15.234/1999, sob o código de classificação de receita 
nº “16001313 – Uso de Bens ou Espaço Público”, e a resgatar, de imediato o animal de sua propriedade, sob pena de passado o prazo de 05 
(cinco) dias, serem tomadas as medidas previstas nos artigos 56 a 67 do Código Sanitário e de Higiene Pública do Município de Betim, Lei nº 
1.351, de 05/08/1980;
3.2.3 – Abdicar do recolhimento das taxas e multas a favor do PRIMEIRO CONVENENTE;
3.2.4 – Doar ao PRIMEIRO CONVENENTE, materiais de consumo para reforma e manutenção do curral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) 
anuais, materiais esses definidos em comum acordo entre os convenentes, de acordo com a necessidade da época.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação tem vigência a partir da data de sua celebração e término em 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorro-
gado, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO OU ADITAMENTO
O presente Termo de Cooperação poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamen-
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to a ser apresentada, desde que aceita pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A qualquer tempo, poderá o Município rescindir o presente Termo de Cooperação firmado, sem necessidade de prévia comunicação, ficando 
ainda a Administração isenta de qualquer ônus, salvo os compromissos já firmados. 
Parágrafo único. RESCINDIDO o Termo de Cooperação, por qualquer razão, os animais apreendidos nas vias públicas do SEGUNDO CONVE-
NENTE e guardados no Curral de Apreensão de Animais do PRIMEIRO CONVENENTE deverão ser, imediatamente, retirados do local de guarda 
e retornados à sua origem, por conta exclusiva do SEGUNDO CONVENENTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Betim como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
instrumento.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Termo de Cooperação em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.
Betim, 06 de maio de 2014.
Carlaile Jesus Pedrosa/Prefeito Municipal de Betim
Neive Machado de Lima/Procurador-Geral do Município
Fabrício Fernandes Freire/Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico
Antônio Brandão/Prefeito Municipal de Brumadinho/MG

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Chamada Pública: A PMB torna público Chamada Pública 02/14, Proc. Adm. 121/14. Credencia-
mento para posto de venda de ingressos para o rodeio de Brumadinho 2014. Recebimento dos envelopes: 02/06/2014, às 10h. Ver site  www.
brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 051/14, Proc. Adm. 112/14. Aq. Ferramentas/Materiais 
p/ manutenção Sec Administração. Abertura: 05/06/2014, às 09. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. 
(31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público contrato 104/2014, cujo objeto trata-se é a contratação de serviço de informador jurídico, 
para atender a demanda de acompanhamentos dos andamentos processuais e publicações  correlatadas aos procedimentos judiciais e admi-
nistrativo . Valor do contrato R$3.000,00 (três mil reais ),empresa- Informador Lato Sensu Ltda.Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público 1° termo aditivo  do contrato 203/2013, cujo objeto trata-se de prestação de serviço de 
consultoria e assessoria nas áreas administrativa para a prefeitura Municipal de Brumadinho . Valor R$26.666,67 (vinte e seis mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),empresa-Mércury assessoria e sistemas ltda .Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. A PMB torna público abertura do prazo de contrar-razoar pela empresa Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-
-ME, previsto no Edital do Pregão Presencial nº 032/2014, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação. A contar da data 
da publicação.Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 08/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 07/2014 – Tipo: Menor Preço 
Global. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de transporte em ônibus rodoviário com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares para os eventos do Projeto “Câmara Cidadã”. A sessão 
de julgamento e habilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 02 de junho de 2014, a partir das 09:30hs na Sede da Câmara Municipal. O 
Edital completo estará disponível na Sede da Câmara Municipal e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link Licitações.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 09/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 08/2014 – Tipo: Menor Preço 
Global. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de brinquedos mecânicos com montagem, desmontagem, transporte e monitoria, para os eventos referentes ao Projeto “Câmara Cidadã”. A 
sessão de julgamento e habilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 02 de junho de 2014, a partir das 14:00hs na Sede da Câmara Mu-
nicipal. O Edital completo estará disponível na Sede da Câmara Municipal e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link 
Licitações.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2014 – Empresa organizadora: EXAME AUDITORES & CONSUL-
TORES LTDA. Inscrições: de 9h do dia 28/07/2014 às 23h59 do dia 27/08/2014, através do site www.exameconsultores.com.br. Aos candidatos 
com dificuldade de acesso à internet, será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL no prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
(SERAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão), situado à Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves, s/nº, São Conrado, CEP 35460-000, Bru-
madinho/MG, no horário de 8h às 17h. Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, na Câmara Municipal de Brumadinho - Telefone: 
(31) 3571-1463 – e no site da empresa organizadora - www.exameconsultores.com.br. Brumadinho, 19/05/2014. RENATA MARILIAM PARREIRAS 
E SOARES – Presidente.
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