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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO S/Nº/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E O INSTITUTO KAIRÓS TENDO COMO INTERVENIENTE/ANUENTE A FUNDAÇÃO VALE.
As partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO (concedente), entidade da administração pública direta, doravante denominada PREFEITURA, com 
sede em Brumadinho/MG, CNPJ n° 18.363.929/0001-40 representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Antônio Brandão, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG M- 590.536/SSPMG, inscrito no CPF sob o n° 075.812.206-30, residente e domiciliado na nesta cidade de Brumadi-
nho. 
INSTITUTO KAIRÓS (entidade convenente), associação de fins não econômicos, doravante denominada simplesmente KAIRÓS, com sede no 
Distrito de São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima, Minas Gerais, CNPJ n°. 05417461/0005-88 representada na forma de seu Estatuto Social, 
pelo Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, brasileiro, casado, portador da RG nº MG11795041, CPF nº 110229736-49.
FUNDAÇÃO VALE (interveniente), sediada na Avenida Graça Aranha, n° 26, 16o andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJIMF sob o n. 
33896291-0001/0, doravante simplesmente denominada FUNDAÇÃO VALE, neste ato representada na forma de seu Estatuto, pelo Sr. Armindo 
Luís Menezes Felippe de Souza, brasileiro, casado, matemático, portador do RG no. 04630996-9 - DETRAN/RJ, e CPF 374.238.517-87.
CONSIDERANDO
Que o estímulo ao fortalecimento das vocações econômicas contribui para o crescimento econômico e para o desenvolvimento das cidades.
Que o desenvolvimento humano promove o aperfeiçoamento das potencialidades e das competências individuais das pessoas e a formação 
integral do cidadão.
Que a educação, a cultura, a saúde, o meio ambiente e o esporte são valiosos instrumentos de transformação e inclusão social.
Que a PREFEITURA tem como propósito propiciar as condições de desenvolvimento do município, podendo, assim, desenvolver ações sociais 
para a comunidade.
Que a FUNDAÇÃO VALE e a PREFEITURA desde 2009, apóiam o Projeto Estação Conhecimento de Brumadinho (EC), iniciativa da FUNDAÇÃO 
VALE, que está instalado no terreno cedido pela Prefeitura ao NDHE – Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho, 
na Rodovia MG 040, Km 49, Brumadinho, Minas Gerais, cujo objetivo é desenvolver ações de caráter social, cultural, esportivo, econômico e 
profissionalizante, em benefício da população local.
Que o INSTITUTO KAIRÓS tem como objeto promover, apoiar, favorecer e desenvolver programas de caráter social, cultural, educacional 
profissionalizante, esportivo, de fortalecimento de economias locais e de fomento a construção de arranjos produtivos baseados nas vocações 
regionais.
Que o INSTITUTO KAIRÓS tem como uma de suas finalidades institucionais promoverem o desenvolvimento socioambiental, econômico, local, 
integrado e sustentável.
Que o INSTITUTO KAIRÓS é parceiro estratégico da FUNDAÇÃO VALE para condução de Projetos Sociais.
Que o INSTITUTO KAIRÓS foi identificado pela Fundação Vale como o parceiro mais qualificado para operar a Estação Conhecimento em Bru-
madinho, projeto que exige alta responsabilidade e qualificação técnica.
Que é do interesse da FUNDAÇÃO VALE fazer parceria com o INSTITUTO KAIRÓS.
Que o presente CONVÊNIO faz parte de uma aliança estratégica entre os atores sociais envolvidos em prol do desenvolvimento da região e 
que as relações entre esses parceiros são norteadas a partir das definições de papéis e responsabilidades pré-estabelecidas.
Que há interesse das partes envolvidas de contribuir de forma democrática, numa matriz tecnológica produtiva e educativa, capaz de propor-
cionar um desenvolvimento humano e econômico local, integrado e sustentável.
Resolvem as partes, ante a convergência de propósitos e a possibilidade de oferecer programas sócio assistenciais de desenvolvimento hu-
mano e econômico, firmarem o presente CONVÊNIO, o qual se regerá com fundamento no Parecer Técnico-Jurídico da Prefeitura de Brumadi-
nho, nos preceitos e princípios de direito público, e obedecerá, no que couber, a procedimentos análogos à Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
respeitadas as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente CONVÊNIO a continuidade do Programa Social Estação Conhecimento de Brumadinho, de iniciativa da 
FUNDAÇÃO VALE, em benefício da população do Município de Brumadinho, MG, cuja gestão passará a ser responsabilidade do INSTITUTO 
KAIRÓS, para desenvolver ações de caráter social, cultural, esportivo, ambiental, de saúde, socioeconômico e profissionalizante, em benefício 
da população local, conforme Plano de Trabalho 2015-2020.
1.2. O Plano de Trabalho poderá ser ajustado de comum acordo entre as partes, obedecidas às disposições legais, por meio de:
(a) Registro por simples ata de reunião, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes na execução das atividades 
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ou remanejamentos orçamentários, desde que não acarretem novos repasses de recursos governamentais para o INSTITUTO KAIRÓS e que 
não alterem o objeto principal do convênio; e
(b) Conforme acima disposto, será celebrado Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem repasse de recursos governamentais 
para o INSTITUTO KAIRÓS.
CLÁUSULA SEGUNDA - PLANO DE TRABALHO, METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO
2.1. O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução e dos critérios de avaliação de 
desempenho, com os indicadores de resultados, estão dispostos no Plano de Trabalho, sendo parte integrante deste CONVÊNIO, independen-
temente de sua transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
3.1- DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO KAIRÓS
I- Indicar um profissional qualificado para exercer a atribuição de interlocutor do INSTITUTO KAIROS para as atividades objeto deste CONVÊ-
NIO;
II- Responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias subjacentes à execução deste CONVÊNIO, exclusivamente no que diz 
respeito aos empregados por ela diretamente contratados e selecionados;
III- Disponibilizar, nos termos da lei, através de pessoal próprio ou de contrato com outra entidade, os profissionais necessários e habilitados 
para desenvolver as atividades de qualificação nas áreas de atuação da EC ;
IV- Administrar a EC ;
V- Executar as ações, atividades e projetos da EC; 
VI- Executar Plano Pedagógico aprovado pela FUNDAÇÃO VALE;
VII- Sistematizar o conhecimento gerado nas atividades propostas;
VIII- Supervisionar o desenvolvimento das atividades compreendidas no CONVÊNIO, e sugerir alterações e melhorias quando necessário;
IX- Contribuir para que a divulgação do conteúdo de sua autoria gerado para a EC possa ser multiplicado na rede pública de ensino, desde 
que os termos desta parceria sejam formalizados e firmados em instrumento próprio, celebrado entre as partes envolvidas, mediante prévia e 
expressa autorização dos parceiros envolvidos;
X- Selecionar e contratar profissionais que participarão das atividades na EC;
XI- Adotar o material didático-pedagógico em sua versão mais atualizada, fornecido pela FUNDAÇÃO VALE e/ou desenvolvido por equipe 
própria quando recomendado;
XII- Disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais - financeiros e administrativos;
XIII- Divulgar informações e notícias que envolvam a EC, mediante autorização prévia da FUNDAÇÃO VALE;
XIV- Manter atualizado o controle de frequência dos empregados que prestem serviço na EC e de todos os alunos matriculados nas atividades 
da EC;
XV- Realizar avaliação dos resultados de cada programa desenvolvido na EC.
XVI- Zelar pelo adequado uso, ocupação, conservação e segurança do imóvel, benfeitorias e bens que tenham uso autorizado para a execução 
deste CONVÊNIO, tanto por parte de sua equipe de pessoal como por parte dos profissionais, alunos das atividades e usuários;
XVII- Utilizar o imóvel exclusivamente para a finalidade a que se propõe, ou seja, para implantação de atividades voltadas ao desenvolvimento 
produtivo e capacitação profissional, cultura, esportes, meio ambiente, saúde em benefício de complementar os serviços sociais prestados 
na rede de atendimento local, não podendo transferir utilização a terceiros, a qualquer título, salvo com anuência prévia da PREFEITURA e da 
FUNDAÇÃO VALE.
XVIII- Ceder as instalações esportivas do imóvel para a realização de competições organizadas pela PREFEITURA, conforme calendário agen-
dado com a EC com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do evento, desde que sem prejuízo às atividades regulares da EC, às 
estruturas físicas utilizadas e estejam em acordo com o Manual de Governança da Fundação Vale;
XIX- Apoiar a realização de eventos incluídos na programação cultural e esportiva de Brumadinho, sem prejuízo das atividades programadas 
na EC, desde que os mesmos estejam em sintonia com os objetivos sociais da mesma, em conformidade com o manual de Governança da 
Fundação Vale, com o regimento interno da EC e permitidos pela legislação vigente. 
XX- Arcar com os custos dos serviços de energia elétrica, água e esgoto, bem como quaisquer taxas e tributos que venham a incidir sobre o 
imóvel, utilizando-se dos recursos aportados pela FUNDAÇÃO VALE e/ou pela PREFEITURA DE BRUMADINHO. 
XXI- Gerenciar os recursos da EC, e prestar contas dos valores executados, tais como pagamentos de taxas, impostos e obrigações trabalhistas 
e previdenciárias, segundo as disposições da CLÁUSULA QUARTA, nos prazos previstos neste Convênio ou sempre que solicitado pela FUNDA-
ÇÃO VALE e/ou a PREFEITURA DE BRUMADINHO.
3.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
I- Indicar um profissional qualificado para exercer a atribuição de interlocutor governamental com o INSTITUTO KAIRÓS e FUNDAÇÃO VALE 
para as atividades objetos deste CONVÊNIO;
II- Realizar aporte anual de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais) para o INSTITUTO KAIRÓS a fim de custear as necessidades de 
recursos humanos para execução das atividades previstas neste CONVÊNIO por um período mínimo de 5 (cinco) anos, observadas as disposi-
ções da CLÁUSULA QUARTA.
III- Realizar aporte anual de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) para o INSTITUTO KAIRÓS a fim de custear a alimentação 
para todas as crianças, adolescentes e participantes das atividades sócio educativas e profissionais da EC envolvidos neste CONVÊNIO por um 
período mínimo de 5 (cinco) anos, observadas as disposições da CLÁUSULA QUARTA.
IV- Realizar no ano de 2015, aporte no valor total de R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) para o INSTITUTO KAIRÓS a fim de custear 
despesas com serviços de concessionárias, materiais e equipamentos, manutenção do espaço, serviços com terceiros para manutenção dos 
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projetos de atendimento das crianças, adolescentes e participantes das atividades sócio educativas e profissionais da EC envolvidos neste 
CONVÊNIO, observadas as disposições da CLÁUSULA QUARTA.
V- Publicar, no diário oficial, extrato deste CONVÊNIO e de seus aditivos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura;
VI- Prestar o apoio necessário ao INSTITUTO KAIRÓS para que seja alcançado o objeto deste CONVÊNIO em toda sua extensão;
VII- Divulgar informações e notícias que envolvam a EC, sempre com autorização prévia da FUNDAÇÃO VALE e do INSTITUTO KAIROS;
VIII- Comunicar imediatamente à FUNDAÇÃO VALE qualquer indício de irregularidade na gestão dos recursos, pagamentos e recolhimentos de 
obrigações trabalhistas e tributárias;
IX- Promover, mediante assinatura de escritura pública e de lei específica, a cessão não onerosa do terreno, de sua propriedade, localizado na 
Rodovia MG 040, Km 49, Brumadinho/MG, para desenvolvimento das atividades da EC previstas no presente CONVÊNIO e seu respectivo Plano 
de Trabalho.
3.3 –DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO VALE
I- Indicar profissional habilitado para exercer as atribuições de interlocutor junto ao INSTITUTO KAIRÓS e a PREFEITURA para as atividades 
objetos deste CONVÊNIO;
II- Realizar parcerias para orientar a capacitação dos profissionais do INSTITUTO KAIRÓS;
III- Avaliar os resultados das atividades; 
IV- Contribuir para a elaboração, estruturação e implementação de um plano de desenvolvimento econômico e humano da comunidade de 
Brumadinho;
V- Avaliar e aprovar proposta pedagógica para a EC apresentada pelo INSTITUTO KAIRÓS;
VI- Fornecer a matriz do material pedagógico desenvolvido pela FUNDAÇÃO VALE em sua versão mais atualizada;
VII- Contribuir para o processo de captação de recursos, com o intuito de zelar para a sustentabilidade da EC a médio e longo prazo;
VIII- Fiscalizar a gestão de recursos pelo INSTITUTO KAIRÓS e comunicar à PREFEITURA qualquer indicação e/ou comprovação de irregularida-
des;
3.4. As partes neste ato declaram e garantem que em todas as suas atividades, relacionadas a este Convênio, não tomaram e nem tomarão 
qualquer medida que viole a Lei 12.846/13.
3.5. As Partes, declaram e garantem ainda que em todas as suas atividades relacionadas a este CONVÊNIO, não aceitaram, receberam, paga-
ram, ofereceram, prometeram ou autorizaram, e nem aceitarão, receberão, pagarão, oferecerão, prometerão ou autorizarão pagamento de 
dinheiro, bem, hospitalidade, benefício ou qualquer outra coisa, independentemente do valor, direta ou indiretamente, como um incentivo 
para outorgar, obter ou reter negócio ou de outra forma ganhar ou conceder vantagem comercial indevida de ou para qualquer pessoa.
CLÁUSULA QUARTA – DOS REPASSES FINANCEIROS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.1. O cronograma de repasses no ano de 2015 observará os seguintes critérios:
4.1.1. Os valores previstos no item 3.2.II. serão repassados em 04 parcelas de R$196.666,66 (cento e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e seis centavos) , segundo dotação orçamentária 02 005 001 12 122 0011 2020 3350410000 100, ficha 1172;
4.1.2. Os valores previstos no item 3.2.III. serão repassados em 04 parcelas de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), segundo dotação orça-
mentária 02 005 001 12 122 0011 2020 3350410000 100 ficha 1172;
4.1.3. Para os valores previstos no item 3.2.IV., serão repassados 04 parcelas de R$167.500,00(cento e sessenta e sete mil e quinhentos reais), 
segundo dotação orçamentária 02 005 001 12 122 0011 2020 3350410000 100 ficha 1172; 
4.1.3. O valor total a ser repassado no ano de 2015 será de R$1.712.666,67 (hum milhão, setecentos e doze mil seiscentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e sete centavos), divididos em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 428.166,66 (quatrocentos e vinte e oito mil 
cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e as outras 03 (três) no valor de R$ 428.166,67 (quatrocentos e vinte e oito mil cento e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) 
4.1.4. Considerando a data de assinatura do presente Convênio, a diferença referente ao exercício de 2015 no valor de R$522.333,33 (quinhen-
tos e vinte e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) dos aportes anuais previstos nos itens 3.2.II e 3.2.III será acrescenta-
da, sem reajuste, aos repasses de 2016
4.2. Considerando o prazo de vigência deste Convênio até o ano de 2020, fica definido que os aportes anuais previstos nos itens 3.2.II e 3.2.III e 
suas respectivas parcelas posteriores ao cronograma indicado no item 4.1 e seus subitens deverão ser reajustadas anualmente para manuten-
ção do equilíbrio econômico-financeiro da parceria e previstas no orçamento anual da PREFEITURA.
4.3. Em função dos trâmites regulares e para não comprometer a execução das atividades e o andamento do programa, a liberação das parce-
las estará condicionada à prestação de contas da seguinte forma: 
I - A primeira parcela será liberada logo depois de celebrado o convênio e a segunda parcela sessenta dias após;
II - A liberação da terceira parcela fica condicionada à entrega da prestação de contas da primeira parcela; a liberação da quarta parcela à 
entrega da prestação de contas da segunda parcela e a liberação para o exercício de 2016 condicionada à entrega e aprovação da prestação 
de contas da terceira e quarta parcelas repassadas;
III - A prestação de contas das duas últimas parcelas recebidas pelo INSTITUTO KAIRÓS será feita em até 30 (trinta) dias após o término do 
presente Convênio;
4.4. As prestações de contas serão realizadas mediante a apresentação ao Departamento de Convênios dos seguintes documentos:
I - Ofício de encaminhamento; 
II – Original ou cópias reprográficas dos comprovantes da despesa;
III- Extrato bancário da conta corrente específica e dos rendimentos de aplicação financeira, no qual deverá estar evidenciado o ingresso e a 
saída dos recursos, devidamente acompanhado da Conciliação Bancária, quando for o caso;
IV -Cópia reprográfica dos cheques emitidos, mesmo quando cancelados;
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V- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo 
dirigente e responsável financeiro da entidade;
VI - Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio ou 
instrumento congênere;
VII - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e das metas alcançadas.
4.5. As prestações de contas serão analisadas, e em caso de irregularidades, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a entidade 
apresente esclarecimentos.
4.6. Havendo constatação de irregularidade na prestação de contas de determinada parcela, ficarão suspensos os repasses das parcelas subse-
quentes, até que a irregularidade seja sanada ou o recurso restituído.
CLÁUSULA QUINTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
5.1. Os recursos referentes ao presente CONVÊNIO deverão ser executados pela entidade convenente observando procedimentos análogos à 
lei de licitações, especialmente coleta de orçamentos, e serão mantidos em conta bancária específica.
5.1.1 Os recursos referentes ao presente CONVÊNIO não podem ser utilizados para pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo
5.2. Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta es-
pecificamente para o programa, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da 
dívida pública.
5.3. O produto das aplicações financeiras deverá ser obrigatoriamente, computado a crédito da conta específica e ser aplicado, exclusivamen-
te, nas finalidades do programa, ficando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
5.4. As despesas realizadas deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação à qual a 
entidade responsável pela despesa estiver sujeita, conforme disposições da CLÁUSULA QUARTA.
5.5. Os documentos apresentados pela entidade convenente deverão ser arquivados, em sua respectiva sede, juntamente com os comprovan-
tes de pagamentos efetuados, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data do julga-
mento da prestação de contas anual, ou, se for o caso, da Tomada de Contas Especial, para disponibilização, quando solicitados, aos órgãos de 
controle interno e externo e ao Ministério Público.
5.6. Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos na forma deste instrumento, deverão ser incorporados ao 
patrimônio da entidade convenente e destinados à execução de suas finalidades.
5.7. A entidade deverá, quanto aos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do Município, registrar sua identificação em 
demonstrativo patrimonial e garantir o seu uso conforme seus objetivos estatutários de interesse público.
5.8. Na hipótese da dissolução do INSTITUTO KAIRÓS, a parte do patrimônio da entidade constituída com recursos do Município, deverá ser 
destinada a entidade similar ou a instituição pública que atue no mesmo segmento, sediada no município de Brumadinho, mediante autoriza-
ção expressa dos órgãos responsáveis pelos recursos liberados.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1. O presente CONVÊNIO se iniciará a partir da data de sua assinatura, e terá vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado, nos termos da 
legislação vigente, por decisão das partes e por simples aditivo contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO 
7.1. O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado a qualquer tempo, mediante notificação prévia da(s) Parte(s) denunciante(s) sem prejuízo 
das demais medidas cabíveis, caso os recursos sejam utilizado se houver descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas deste CONVÊNIO.
7.2. As Partes acordam que, caso as declarações das Cláusulas 3.4 e 3.5 se mostrem comprovadamente não verdadeiras, a(s) parte(s) 
infratora(s) obriga(m)-se a restituir todos os recursos repassados pela FUNDAÇÃO VALE e/ou pela PREFEITURA, ficando o presente CONVÊNIO 
rescindido de pleno direito. 
7.3. O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará O Instituto 
Kairós às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Este Convênio poderá ser alterado em qualquer de suas Cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por sim-
ples apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo entre as Partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente por uma das Partes, 
por escrito. Os casos omissos, pendências e dúvidas quanto à aplicação deste CONVÊNIO serão resolvidos mediante entendimento entre as 
Partes.
CLÁUSULA NONA - FORO
9.1. Fica eleito o Foro da comarca de Brumadinho/MG para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas 
administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente CONVÊNIO em duas vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de 
direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Brumadinho, 30 de abril de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO KAIRÓS
FUNDAÇÃO VALE
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal da Educação

Portaria n.º 008/2015-GAB
Institui Comissão de Sindicância.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho, combinada com 
a Lei Complementar n.º 39/2004;
RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissão de Sindicância para apuração de acontecimentos ocorridos no âmbito da Escola Municipal Maria Solano Menezes 
Diniz, envolvendo a direção da escola.
Art. 2º – Designar as servidoras abaixo relacionadas para comporem a Comissão de Sindicância, presidida pela última:
1.Ana Emília Coelho Diniz;
2.Neide de Oliveira Batista;
3.Silvânia de Brito Ribeiro.
Art. 3º – Designar as servidoras abaixo para apoio à Comissão de Sindicância:
1.Cláudia Parreiras dos Santos Soares;
2.Gislene Silva Dutra.
Art. 4º – A Comissão de Sindicância terá o prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 5º – Ao final do trabalho, a Comissão de Sindicância deverá emitir relatórios dos fatos, com parecer.
Art. 6º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 06 de maio de 2015.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO O JULG. DA 1ª FASE HABILITAÇÃO DA TP SMO 002/2015 – OBJ: OBRAS 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARMELA ALUOTTO EM CASA BRANCA – BRUMADINHO/MG. EMPRESAS INABILITADAS: SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA, 
ENGENBRUM CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, ATHENAS CONSTRUTORA LTDA. 
DEMAIS EMPRESAS FORAM DECLARADAS HABILITADAS - DETALHAMENTO NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AOS INTERESSADOS PELOS SITES: 
BRUMADINHO.MG.GOV.BR E BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET - AGUARDO RECURSOS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS QUANTO À DECISÃO.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 007/2015 – 04.05.2015

01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR

NOME.
MARQUES KENNEDY VIEIRA

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CPF/RG INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
  

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA

Rua Maria de Lourdes Pereira, 1037 Silva Prado

LOTE 45 A QUADRA 11

PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRATOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES, em atendimento ao Art. 110 da Lei Municipal nº 
1.149/2000:
Execução da obra em desacordo com o projeto aprovado
Execução de Obra sem a devida renovação do Alvará de Construção nº 092/2012
Execução de Obra sem o devido atendimento no que consta das Notificações preliminares, inclusive o pedido de paralisação da 
obra.
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DOM
BRUMAD INHO

04 - PENALIDADES

O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10(DEZ) DIAS, AOS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O(a)   
INFRATOR(a) AS SEGUINTES PENALIDADES:
AUTO DE INFRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTAS, CONFORME ART. 108 109 DA LEI 1.149/2000 – Código Municipal de Obras e 
Decreto municipal 120/2014.
Fica o infrator (a) acima intimado a não prosseguir a obra, em atendimento ao Código Municipal de Obras – Lei Municipal 
1149/2000 e Lei Municipal 1438/2004 e Decreto Municipal 120/2014.

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS:  

BRUMADINHO, 04 de maio de 2015.  

MARIA ALICE DA SILVA
AGENTE FISCAL DE OBRAS II

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA HORA DOC.IDENT.      

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO / AUTO DE EMBARGO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 017/2015, p/ aq. mat. consumo odontológico, c/ 
forn. unico. Entrega prop: 26.05.2015, às 09:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 
3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde
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