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Prefeitura implanta novos 
exames e equipa laboratório

Somente em 2013 foram mais de 30 mil exames realizados 
Desde o ano passado, a Pre-

feitura de Brumadinho vem in-
vestindo na qualidade da saúde 
no município. E para aumentar 
o número de atendimentos no 
Laboratório de Análises Clíni-
cas, a Secretaria Municipal de 
Saúde comprou recentemente 
novos equipamentos e implan-
tou novos exames na unidade 
de atendimento da Policlínica.

Entre os exames implanta-
dos estão: a urocultura (exame 

de resfriamento, microscópio e 
máquinas de coagulação e ga-
sometria.

No ano de 2013, a Secretaria 
de saúde atendeu mais de 20 
mil pessoas somente na Policlí-
nica, onde é feita a maior par-
te dos exames. Outros mais de 
10 mil procedimentos foram re-
alizados na UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento do mu-
nicípio. Entre os exames mais 
pedidos estão, hemograma, 

Talles Costa

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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de urina), hemocultura e cul-
tura de secreções (exames res-
piratórios), beta hemolíticos 
para gestantes, anátomo pato-
lógicos (retirada de tecidos pa-
ra diagnosticar alguma doen-
ça) e punção de tireoide, além 
dos testes rápidos de dengue 
para atender de forma dinâmi-
ca os pacientes. E para implan-
tar estes exames, a Prefeitura 
adquiriu também novos apare-
lhos, como centrífugas, câmara 

exames de urina, glicose e co-
lesterol. 

Outra novidade é a melhoria 
no atendimento aos pacientes 
do interior, realizando coletas 
de material em dias e horários 
agendados nas Unidades de 
Saúde da Família. Com isso, o 
cidadão não precisa se deslo-
car até à Sede, proporcionan-
do mais comodidade e rapidez 
nos testes. 

Informações: 3571-2210

Brumadinho, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014  Ano 2 Edição 135
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Atos do Executivo | Convênios

TERMO DE CONVÊNIO  003/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS – APAE.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, pessoa Jurídica de Direito Público Interno inscrita no CNPJ/MF N° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua 
Doutor Victor de Freitas, 28, Centro, Brumadinho/MG neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ANTÔNIO BRANDÃO, brasileiro, ca-
sado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.812.206-30 e portador da Carteira de Identidade M-590. 536, residente e domiciliado à Rua 
Afrânio Castanheira, 207, Lourdes, Brumadinho/MG e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, inscrita no 
CNPJ sob n° 86.711.637/0001- 01, sediada na Rua Itaguá, 1248, na cidade de Brumadinho/MG, representada por seu presidente Sr. NEY JOSE 
DA SILVA, casado, empresário, portador da CI Nº MG-1.017.125 CPF n° 231.604.036-53, residente e domiciliado na Rua Yayá Sampaio, n° 580, 
Bairro Centro, Brumadinho/MG, resolvem celebrar o presente convênio consoantes os termos e condições a seguir alinhados:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Convênio de cooperação mútua entre os convenentes, visando o atendimento de pessoas que apresentem deficiência intelectual e múltipla e 
transtorno global do desenvolvimento (autismo), nos ciclos de vida criança, jovem, adulto e idoso, acolhidos por esta entidade após avaliação 
multidimensional e apresentação de laudo médico constando diagnóstico acompanhado do CID.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
Este termo de convênio tem fundamentação no artigo 116 da lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal 790/1994 e 
Lei Municipal nº 1.266/2002.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA DESPESA:
Para execução do presente termo de convênio o Município repassará à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, a importância 
financeira de R$528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais) em duas parcelas conforme cronograma de desembolso, sendo a primeira no 
valor de R$318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) e a segunda no valor de R$ R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), correndo a despesa à 
conta de dotação própria, consignada no Orçamento do Município.
Dotação Orçamentária: 02.005.001.122.0011 2.023 3.3.50.43.00.00 100
 CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
O MUNICÍPIO obriga-se a:
I. Efetuar o repasse financeiro de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, observando a disponibilidade 
financeira e as normas legais pertinentes;
II. Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado;
III. Restabelecer formas e critérios a serem seguidos na prestação de contas;
IV. Examinar e aprovar a prestação de contas dos recursos repassados, através da Secretaria Municipal de Educação com o apoio técnico do 
Departamento de Convênios e da Controladoria Geral do Município.
CLAÚSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA:
À APAE obriga-se a:
I.  Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a 
outras entidades de direito público ou privado, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes, assegurando a 
manutenção e a qualidade dos serviços educacionais prestados aos excepcionais;
II. Ressarcir ao Município os recursos recebidos por meio deste Termo de Convênio, quando se comprovar a sua inadequada utilização;
III. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados à terceiros e pagamento de seguro em 
geral, eximindo o município de quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
IV. Movimentar o recurso do convênio em conta bancária específica;
V. Computar obrigatoriamente, a crédito do Termo de convênio as Receitas Financeiras auferidas na forma do item anterior, as quais serão 
aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do 
ajuste;
VI. Devolver ao município os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das aplicações financeiras realizadas no prazo im-
prorrogável de trinta dias da data da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Convênio, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especiais do responsável, providenciada pelo município;
VII. Manter arquivado por 5(cinco) anos toda documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário.
VIII. Informar ao 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;

ASSINATURA DIGITAL
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IX. Comunicar ao CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
X. Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autorizado 
pelo CONVENENTE, 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;
XI. Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio, conforme plano de trabalho;
XII. 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 SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
A prestação de contas deverá ser feita à Secretaria Municipal de Educação contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Comprovantes de contabilização do recurso recebido, bem como dos rendimentos de aplicação;
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques 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;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou Ted ou doc, depósito em conta dos 
favorecidos;
V.Relação de pagamentos;
VI.Demonstrativo de receita e despesa;
VII.Extrato de conta corrente específica para o convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero;
VIII.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
IX.Conciliação bancária;
X.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
XI.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
XII.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. 
CLÁUSULA OITAVA – 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. Os orçamentos deverão ser feitos preferencialmente em estabelecimentos diversificados durante toda a execução do convênio ou licitados;
III. Apresentar contratos de prestação de serviços quando for o caso;
IV. Em hipótese alguma será feito pagamento antecipado com recurso do convênio seja qual for o motivo; 
V. Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
VI. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual 
ou superior a um mês;
VII. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quais-
quer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VIII. Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
IX. Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
X. Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
XI. Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
XII. Recursos repassados para aquisição de materiais permanentes deverão ser patrimoniados identificados como recurso público e devolvido 
caso o projeto não tenha continuidade;
XIII. O convênio assinado está estritamente vinculado à planilha de custos previamente aprovada, portanto, somente o que estiver estipulado 
na planilha poderá ser efetivamente executado;
XIV. Justificar todos os depósitos feitos na conta específica do Projeto (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e juros ou se é contrapartida para 
o objetivo do plano de trabalho);
XV. 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 próxima parcela;
XVI. O pedido de aditivo só será aceito se aprovado e deliberado pela Secretaria Interveniente e não alterar o objeto do Plano de Trabalho;
XVII. Mesmo em caso de prorrogação do prazo de vigência do convênio, a solicitação deverá ser aprovada pela Secretaria Interveniente com 
30 (trinta) dias de antecedência.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:
Cabe ao MUNICÍPIO proceder à fiscalização dos serviços relativos à execução do presente Termo de Convênio, através da Secretaria Municipal 
de Educação que designará servidor para fiscalizar a execução do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão 
imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pelo Município, independente de procedimentos judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:
Poderá haver rescisão do presente Termo de Convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas nas clausulas anteriores ou por 
mútuo consenso das partes, a qualquer época.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
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A vigência deste convênio vigorará por 12 meses a partir da data da publicação podendo ser  prorrogado mediante a celebração de Termo 
Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO:
Mediante acordo entre as partes, o presente Termo de Convênio poderá ter suas cláusulas alteradas, através do termo aditivo firmado antes de 
seu encerramento, com a publicação do mesmo no órgão competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
O Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Brumadinho será o gestor do presente convênio e responsável pela 
prestação de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho – MG, para dirimir as questões da execução do presente Termo de Convênio, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para a completa validade do que ficou acordado, firmo o presente Termo de Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas.
Brumadinho, 24 de Fevereiro de 2014.
Antônio Brandão/Prefeito Municipal de Brumadinho - Ney José da Silva/ Presidente da APAE/Brumadinho

Secretaria Municipal de Ação Social | SINE BRUMADINHO

Vagas de emprego disponíveis no SINE BRUMADINHO
Endereço: Praça Paulo Alves Moreira, 57 - Loja 4B
CEP: 35460-000
Telefone: (31) 3571-3847
E-mail: sine.brumadinho@trabalho.mg.gov.br
Horário de funcionamento: 8h às 16h30 (estando aberto para prestar informações até às 17h)

EMPRESAS FUNÇÃO Nº DE VAGAS SEXO SALÁRIO

Empresa 1 Confeiteiro 01 Indiferente
Salário de 800,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 2
Armador de estrutura 
de concreto

45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa 

Empresa 2 Carpinteiro 45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Empresa 2 Servente de obras 70 Masculino
Salário de 864,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Empresa 3 Servente de obras 20 Masculino
Não exige experiência
Salário a combinar 

Empresa 4 Servente de obras 20 Masculino
Salário de 809,60
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Terá que trabalhar em belo horizonte 

Empresa 5 Servente de Obras 04 Masculino
Salário de 807,00
Não exige experiência

Empresa 5 Pintor de Obras 01 Masculino
Salário de 1.016,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 5 Pedreiro 02 Masculino
 Salário de 1.016,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 6 Bombeiro Hidráulico 01 Masculino
Salário de 1.100,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Ter habilitação tipo B

Empresa 7
Técnico segurança do 
trabalho

01 Indiferente
Salário de 1.500,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Ter habitação tipo B 
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Empresa 7 Técnico Ambiental 01 Indiferente
Salário de 1.500,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Ter habitação tipo B 

Empresa 8
Arquivista pesquisador 
(jornalismo)

10 Indiferente

Salário a combinar 
Não exige experiência
Trabalho temporário 2 a 3 dias

Odebrecht
Armador de estrutura 
de concreto 

45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa 

Odebrecht Carpinteiro 45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Odebrecht Servente de obras 70 Masculino
Salário de 864,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Odebrecht Pedreiro 25 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Secretaria Municipal de Administração

Torna público o 8º Termo Aditivo do Contrato nº 014/2012 - Objeto: Fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético com 
senha para servidores municipais – Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, no valor de R$ R$742.399,70  - Antônio Brandão/ Prefeito.

Torna público o 9º Termo Aditivo do Contrato nº 014/2012 - Objeto: Fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético com 
senha para servidores municipais – Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, prorrogação do prazo de vigência por 12 meses - Antônio Bran-
dão/ Prefeito.

Comunicado: A PMB torna público prazo recursal p/  as licitantes  q/ participaram do Pregão Presencial nº 03/2014 Aquisição de Material 
Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Ver ATA site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/
R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Atos do Legislativo

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Brumadinho torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscrições de profis-
sionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser 
constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na 
modalidade Tomada de Preços, que será instaurada pela Câmara Municipal de Brumadinho objetivando a contratação de Agência para a pres-
tação de serviços de publicidade. As inscrições serão feitas no Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Brumadinho, nos dias 27 e 28 
de fevereiro e nos dias 06, 07, 10, 11 e 12 de março de 2014, no horário de 08 às 17 horas. O Edital completo do Chamamento Público e demais 
publicações referentes ao certame poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitação (telefone: 3571.1463 – ramais 243 ou 210), no horário de 
08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou no site da Câmara Municipal de Brumadinho (www.cmbrumadinho.mg.gov.br).
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