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Prefeitura realiza oficinas de 
produção de tambores 

Atividade promove o resgate de tradições culturais do município 
Com a proposta de valo-

rizar e fomentar as manifes-
tações culturais das comu-
nidades da Zona Rural do 
município, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo e Cultura, incentiva a re-
alização de uma série de cur-
sos voltados para o resgate 
das tradições culturais afro-
-brasileiras. 

Dentro dessa proposta, 
uma oficina de fabricação e 
manutenção de tambores 

do oferecidos na região com 
o objetivo de fomentar o de-
senvolvimento sustentável 
nestas comunidades, com o 
incentivo a atividades de ar-
tesanato, culinária tradicio-
nal, educação patrimonial e 
ambiental e oficina de bam-
bu. 

O congado é uma manifes-
tação cultural e popular pre-
sente em todas as regiões de 
Minas Gerais. Na festa, é sim-
bolizada a coroação do rei 

Cachoeira da Usina, em Aroucas | Foto: Thiago França Duarte
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e instrumentos usados pe-
las Guardas de Congo e Mo-
çambique está ajudando mo-
radores das comunidades de 
Sapé, Marinhos, Ribeirão e 
Rodrigues a resgatar suas his-
tórias. 

Além do resgate das tra-
dições, a confecção de tam-
bores de congado também 
promove a divulgação desse 
instrumento tão característi-
co da cultura mineira.

Outros cursos estão sen-

Congo, acompanhada de um 
cortejo com música e mastros 
com imagens religiosas. São 
celebrados os santos negros: 
Nossa Senhora do Rosário, 
Santa Efigênia e São Benedito.

O congado e a guarda de 
Moçambique são fruto de ma-
nifestações artísticas cultu-
rais de muita criatividade, be-
leza e fé, mas, principalmente 
dedicação, seriedade e com-
promisso dos congadeiros de 
Brumadinho.
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ERRATA

E R R A T A
CONSIDERANDO a ocorrência de erro material referente incorreção na digitação da data da decisão do Processo Administrativo 085/2011, 
encaminhada à publicação no Diário Oficial do Município de Brumadinho, através da edição nº 285, publicada no dia 07 de outubro de 2014, 
ONDE SE LÊ 20 de setembro de 2014, LEIA-SE 30 de setembro de 2014.
Publique-se.
Brumadinho, 08 de outubro de 2014.
ANTÔNIO BRANDÃO 
PREFEITO.

Atos do Executivo 

DECRETO Nº 213 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.
“Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Brumadinho”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO que o art. 327 da Lei Complementar nº 039/2004 consagra o dia 28 de outubro como “Dia do Servidor Público do Município”, 
sendo, portanto, ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais;
CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro de 2014 cairá em uma terça feira;
CONSIDERANDO a oportunidade de se promover a eficácia e continuidade no funcionamento da máquina administrativa municipal;
DECRETA:
Art. 1º - Fica antecipado para o dia 27 de outubro (segunda-feira) do ano corrente as comemorações alusivas ao “Dia do Servidor Público do 
Município”. 
Art. 2º - Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Brumadinho.
Art. 3º - O disposto no art. 2º não se aplica aos serviços de natureza hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e do Hospital da Sede 
Municipal e a Unidade de Atendimento Integrado – UAI Piedade do Paraopeba, ficando mantidos os serviços essenciais, devendo cada Secre-
taria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respectivos plantões.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.085 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de campanha educativa contra o uso de drogas e de álcool na abertura de todos os shows e 
eventos culturais com aglomeração de público no Município de Brumadinho.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - É obrigatória a realização de campanha educativa contra o uso de drogas e de álcool, seja através da exibição de vídeos, exposição de 
faixas e banners, leitura e/ou distribuição de textos curtíssimos, curtos ou longos, como meio de acesso à informação, conscientização, pre-
venção e combate ao uso de substâncias alucinógenas ou entorpecentes e ao consumo de bebidas alcoólicas, na abertura de todos os shows 
e eventos culturais com aglomeração de público no Município de Brumadinho.
§ 1º - Entendem-se por eventos culturais as sessões de cinema, espetáculos teatrais, circenses, shows musicais e de dança, bem como outros 
acontecimentos similares.
§ 2º - O vídeo educativo ou demais formas da campanha, citadas no caput deste artigo, deverão informar sobre a existência do Disk Denúncia 
– 181, para os casos de tráfico de drogas.
§ 3º - Os vídeos de que trata o caput deste artigo deverão ter duração mínima de um minuto e serão exibidos anteriormente ao início da 
apresentação do evento.
§ 4º - A projeção dos vídeos educativos deverá ser feita em telas capazes de permitir a visualização de seu conteúdo por todo o público do 
local onde se realizará o show ou evento cultural. 
Art. 2° - A criação do vídeo educativo ou das demais formas da campanha será de inteira responsabilidade da empresa ou comissão organiza-
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dora do evento. 
Art. 3° - As informações a serem veiculadas nos vídeos educativos de que trata a presente Lei deverão abordar os seguintes temas, dentre 
outros:
I – consequência do uso de drogas ilícitas e do consumo de bebidas alcoólicas;
II – uso indevido de medicamentos;
III – drogas, bebidas alcoólicas e sua relação próxima com a violência, a prostituição e os acidentes;
IV – possibilidades e mecanismos de recuperação dos dependentes químicos;
V – participação da família e da comunidade.
Art. 4º - O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I – Advertência;
II – Multa, no valor de 5 UFB’s – Unidades Fiscais de Brumadinho – no caso de eventos abertos, sem cobrança de ingresso, com qualquer públi-
co;
III – Multa, no valor de 10 UFB’s – Unidades Fiscais de Brumadinho – no caso de eventos fechados, com cobrança de ingresso, com público de 
até 300 (trezentas) pessoas, aplicada em dobro no caso de reincidência;
IV – Multa, no valor de 30 UFB’s – Unidades Fiscais de Brumadinho – no caso de eventos fechados, com cobrança de ingresso, com público 
entre 300 (trezentas) e 1000 (mil) pessoas, aplicada em dobro no caso de reincidência;
V – Multa, no valor de 40 UFB’s – Unidades Fiscais de Brumadinho – no caso de eventos fechados, com cobrança de ingresso, com público 
acima de 1000 (mil) pessoas, aplicada em dobro no caso de reincidência;
VI – Cassação da licença de funcionamento, facultando-se novo pedido de licença após a comprovação dos requisitos necessários ao cumpri-
mento desta Lei.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.086 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.931/2012, que ‘Autoriza o Executivo Municipal permitir aos moradores do ‘Loteamento Retiro do 
Brumado, no distrito de Conceição de Itaguá, Município de Brumadinho/MG, a administrarem o seu serviço de fornecimento de água potável 
e dá outras providências’”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, e em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A ementa da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Autoriza o Executivo Municipal permitir aos moradores do Distrito de Conceição de Itaguá, Município de Brumadinho/MG, a administrarem o 
seu serviço de fornecimento de água potável e dá outras providências”.
Art. 2º - O artigo 1º da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir, em caráter precário, através de Decreto, aos moradores do Distrito de Concei-
ção de Itaguá, Município de Brumadinho/MG, a administrarem o seu serviço de fornecimento de água potável.”
Art. 3º - O artigo 4º da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar acrescido do seguinte Parágrafo Único:
“Art. 4º -
Parágrafo Único: O Departamento de Água da Prefeitura Municipal de Brumadinho ficará à disposição da Associação nos primeiros 06 (seis) 
meses, sendo este prazo para adaptação, tendo em vista que nos primeiros 03 (três) meses não haverá cobrança por parte da Associação para 
arcar com as despesas necessárias.”
Art. 4º - O artigo 16 da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 – O serviço de água já existente no Distrito de Conceição de Itaguá passa a integrar o serviço de água de que trata esta Lei e será admi-
nistrado pela entidade permissionária.” 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.087 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias do Município de Brumadinho a disponibilizarem urnas receptoras de medicamentos 
vencidos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam as farmácias e drogarias do Município de Brumadinho obrigadas a disponibilizarem, em local visível e de fácil acesso, uma urna 
receptora para coleta de medicamentos vencidos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos deteriorados ou com prazo de validade 
expirado.
§ 1º - A urna de coleta dos medicamentos de cada farmácia ou drogaria deverá conter as divisórias indicativas, com os seguintes dizeres: ‘Po-
madas e Comprimidos’, ‘Líquidos e Sprays’ e ‘Caixas e Bulas’.
§ 2º - Os estabelecimentos devem fixar placa ou cartaz em local visível, com os seguintes dizeres: “Deposite aqui seu medicamento vencido ou 
não utilizado”.
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Art. 2º - Os estabelecimentos mencionados no artigo 1º desta Lei deverão acondicionar o conteúdo da urna receptora e proceder à sua desti-
nação correta.
Art. 3º - Os estabelecimentos infratores estarão sujeitos a:
I – Notificação para em 10 (dez) dias providenciar a regularização;
II – Multa de 20 UFB’s - Unidade Fiscal do Município de Brumadinho. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.088 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Institui o Orçamento Participativo no Município de Brumadinho e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a participação direta da população no processo de elaboração, definição, planejamento, acompanhamento e fiscaliza-
ção das ações referentes à execução das despesas do Poder Público Municipal, através do denominado ‘Orçamento Participativo’, visando à 
transparência administrativa e o controle social da governança pública. 
Art. 2º - São propósitos do Orçamento Participativo:
I – incentivar as pessoas a tornarem-se cidadãos ativos e a se envolverem nas políticas públicas municipais;
II – aumentar o interesse da sociedade em relação à gestão pública, para que haja o efetivo exercício da cidadania;
III – criar uma sinergia de ajuda política e movimentação de massas para resolver questões principais e urgentes, estabelecendo uma escala de 
prioridades;
IV – instituir mecanismos de controle e acompanhamento dos gastos públicos;
V – promover centros de discussão, palestras e similares, envolvendo todos os participantes de forma a levantar demandas pontuais e a prever 
suas soluções;
VI – gerir, de forma compartilhada entre governo e população, os recursos públicos;
VII – estimular a participação popular de forma inclusiva, propiciando que a Administração Pública trabalhe de forma integrada para a satisfa-
ção dos interesses da população.
Art. 3º - A participação da população no Orçamento Participativo fica garantida por meio dos distritos da cidade, com a realização de plenárias 
municipais, conforme definido em regulamento, por Decreto.
Parágrafo Único: A Administração Pública Municipal deverá convocar toda a população para participar do processo de elaboração do Orça-
mento Participativo, dando ampla divulgação às reuniões.
Art. 4º - O Orçamento Participativo será realizado anualmente.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Planejamento estabelecerá a metodologia do ano seguinte à sua realização, composição e atribuições, orga-
nização interna e papel dos representantes, delegados e conselheiros eleitos para este fim.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Planejamento fica determinada a dar conhecimento público, por meio da publicação, no Diário Oficial do 
Município, das obras eleitas no Orçamento Participativo, bem como o valor de cada uma delas, indicando o início da execução no prazo esta-
belecido nesta Lei, razões e motivos de atrasos nos cronogramas de obras. 
Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, o prazo para início das obras aprovadas será de 1 (um) ano, a partir de 1º de janeiro do ano fiscal seguinte.
Art. 8º - Para a realização do Orçamento Participativo serão destinados no mínimo 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do Municí-
pio. 
Art. 9º - A elaboração do Orçamento Participativo será presencial. 
Parágrafo Único: A partir do 3º (terceiro) ano será implantado, junto com o Orçamento Participativo presencial, o Orçamento Participativo 
Digital, como forma de ampliar a participação dos munícipes e agregar os diferentes segmentos sociais.
Art. 10 – No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da aprovação da presente Lei, o Chefe do Executivo Municipal publicará o Regimento 
Interno e o cronograma das atividades do Orçamento Participativo, bem como o regulamentará por Decreto, no que couber, o disposto nesta 
Lei.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.089 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Institui a Semana do Empreendedorismo Feminino no Município de Brumadinho e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a ‘Semana do Empreendedorismo Feminino’ no Município de Brumadinho, a ser comemorada na primeira semana do 
mês de outubro de cada ano. 
Art. 2º - A comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho. 
Art. 3º - Na Semana do Empreendedorismo Feminino serão realizados estudos, reuniões, seminários, workshops, palestras e demais eventos 
que promovam e valorizem a difusão do espírito empreendedor entre as mulheres, incluindo aí a valorização das entidades dedicadas à difu-
são do empreendedorismo feminino, capacitação de liderança, atualizações para os participantes dos projetos de empreendedorismo e ainda, 
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premiações para os destaques da área ao longo do ano anterior à realização das comemorações.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.090 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre prorrogação do prazo previsto nas Leis nºs 1418/2004 e 1730/2009, de 22 de abril de 2004, e de 22 de junho de 2009, respecti-
vamente, que autorizam o Poder Executivo a firmar instrumento do uso gratuito de bem público e dá outras providências.”  
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar, mediante termo, a autorização de uso prevista na Lei Municipal nº 
1418/2004, alterada pela Lei Municipal nº 1730/2009.
§ 1º - A prorrogação da autorização prevista no caput terá a duração improrrogável de 12 (doze) meses, a partir da data da aprovação da pre-
sente Lei, retroagindo seus efeitos a 22 de junho de 2.014.
§ 2º - Não haverá direito à indenização pelas benfeitorias feitas pelo autorizado, quando da devolução do imóvel, mantidas as condições do 
termo de autorização celebrado entre o Município e o autorizado.
§ 3º - Ficam mantidos os mesmos termos e condições estabelecidos pela Lei 1.418/2004.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.091 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre a criação da Escola Municipal Padre Machado, no Município de Brumadinho/MG.” 
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada no Município de Brumadinho uma Unidade Escolar de Ensino, denominada Escola Municipal Padre Machado. 
Parágrafo Único: A Escola Municipal Padre Machado será situada à Rua Aroeira, nº 40, Bairro São Sebastião.
Art. 2º - A Escola mencionada no artigo anterior destina-se a oferecer formação educacional a nível de ensino fundamental, compreendendo 
as séries do 1º ao 9º ano. 
Art. 3º - As despesas com o funcionamento e manutenção da Escola ora criada correrão à conta de dotações próprias do orçamento municipal 
em execução. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N° 87 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014
"Altera a Lei Complementar Municipal nº 056/2009 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. 1° - Fica revogado o artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 056/2009.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 08 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo  | Convênios

CONVÊNIO Nº 020/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO DONA MARIA 
ANA DE SOUZA-ASCOCOMAS.
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, a Associação Comunitária do Conjunto Dona Maria Ana DE 
Souza, inscrita no CNPJ: 21.039.524/0001-66, com sede à rua Maria Constância Moreira n°92, Bairro Cohab, Brumadinho/MG , celebram o pre-
sente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio constitui como objeto a transferência de recurso financeiro para a realização de oficinas de aprendizagem de corte e 
costura e artesanato em geral com ênfase na integração social e convivência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONVENENTES
Do Convenente: Prefeitura Municipal de Brumadinho
1.Repassar à conveniada os recursos financeiros em parcela única;
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2.Apreciar a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e contábil;
3.Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio, assim como dos extratos dos aditamentos deste instrumento, se houver;
4.Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições estabelecidas neste convênio;
5.Prorrogar de ofício a vigência deste convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, de responsabilidade do Município, limitada 
tal prorrogação ao exato período do atraso;
6.Estabelecer formas e critérios a serem seguidos na prestação de contas.
Do Conveniado: ASCOCOMAS
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 
menos 3 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA TERCEIRA
O presente convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
As partes poderão, em comum acordo, alterar, rescindir ou denunciar este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusu-
las 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 QUINTA - DO RECURSO, REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO: Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Convênio, O CONVENENTE compromete-se a repassar à CONVENIADA, 
a importância de R$ 26.195,50 (vinte e seis mil cento e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), repassado em duas parcelas, a primeira no 
valor de R$15.339,50 e a segunda de R$10.856,00 condicionada à prestação de contas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamen-
tária:
02.010.002.08.244.0022.2.086     3350430000 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente convênio será efetivada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, no Diário Oficial do Município, na data de sua 
assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deverá ser feita ao Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Planejamento 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 merca-
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do 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, com-
provados, a Associação 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, 08 de outubro de 2014.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Antônia de Sena Souza
Presidente da ASCOCOMAS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO  PP 078/2014 – VENC: DOUGLAS F. AGUIAR R$41.769,00; THIAGO V. 
SOUZA R$881,60; SUPPORT C. M. ELETRICO R$ 821,00; JMD DISTRIBUIDORA R$ 9.000,00; VANGUARDA DIST. LTDA R$ 1.723,88; FX COM. DIST. 
LTDA R$ 53.215,00; EARLY ITAMAR GONÇALVES R$6.540,00 – OBJ: AQUISIÇÃO MAT. SERRALHERIA.

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia quinze de setembro de dois mil e 
quatorze às quatorze horas e dezoito minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador 
Valadares, 75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes Gerais; c). Planejamento 
das ações do conselho; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, 
aos quais estavam presentes: a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª. Rosemilda Fontes de Paula 
representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  a Sr.ª Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimen-
to Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª. Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações Ambienta-
listas, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva Junior representante 
da EMATER, o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães representante das Associações Ligadas ao Turismo e o convidado do conselho Pedro 
Henrique. Em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata da reunião anterior, que dispõe da apresentação do Mapa Turístico e Cultural de Bruma-
dinho 2014 e o Regulamento para participação no Guia Turístico Cultural. Após a leitura da ata, inicia-se o trabalho de construção e planeja-
mento das ações do conselho, alinhado ás competências e/ou atribuições do conselho conforme Lei 1.235/2001, Lei 1.285/2002, e Decreto 
105/2009, onde iremos estabelecer e atualizar ações de como iremos conduzir tais diretrizes. Dentre as ações estabelecidas para o primeiro 
momento, foi sugerido rever os programas do Ministério do Turismo direcionados a Qualificação do Desenvolvimento e da Oferta do Turismo. 
Foi sugerido também, que todos os conselheiros identificassem os eventos, palestras e encontros relacionados ao turismo para elaboramos 
um calendário da programação dos eventos de interesse do conselho e assim estabelecermos um representante para cada um deles. Aprovei-
tando a ocasião, o Sr. Hideraldo representante da Câmara Municipal de Brumadinho reforça a sugestão de realizarmos reuniões itinerantes de 
modo a promover maior visibilidade das ações que estão sendo realizadas pelo Conselho de Turismo e Secretaria de Turismo e Cultura. Desta 
forma, concordamos que nosso próximo encontro seria realizado em um dos diversos atrativos do nosso município, a ser confirmado junto 
a pauta do próximo encontro. Após aprovação pelos conselheiros, a Sr.ª Érica representante do Circuito Veredas do Paraopeba informa que 
estará disponibilizando um profissional para prestar consultoria técnica ao município referente a organização da documentação para o ICMS 
Turístico. Dadas as informações, Rodolfo faz as considerações finais ressaltando a importância que fará esse nosso planejamento para condu-
zirmos as ações futuras do conselho. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.
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