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Prefeitura realiza obras na 
rede pluvial da área central

Adequações integram projetos para evitar alagamentos e transtornos à população

Com a proximidade do 
período chuvoso, a Prefei-
tura intensifica as ações 
para evitar alagamentos 
no Centro de Brumadinho. 
Dentro dos projetos com 
esse objetivo, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
iniciou nesta segunda-fei-
ra, 8 de setembro, as obras 
de adequação da rede de 
drenagem pluvial na área 
central do município.

vestimentos da ordem de 
R$280 mil.  A previsão é 
de que as obras estejam 
concluídas no prazo de 90 
dias.

Além da adequação da 
rede de drenagem pluvial 
na área central, a Prefei-
tura realiza outros traba-
lhos de infraestrutura plu-
vial no munício, a exemplo 
das obras de calçamento 
e construção da rede de 
água no Bairro São Bento. 

Thiago França

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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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

Na primeira etapa, as 
obras estão sendo reali-
zadas no trecho localiza-
do entre as ruas José So-
lha e Victor de Freitas, no 
Centro. A segunda etapa 
do projeto prevê a realiza-
ção de obras no Bairro de 
Lourdes e no Residencial 
Bela Vista. 

Conforme o projeto, se-
rão construídos mais de 
300 metros de rede de 
drenagem pluvial, com in-

Sete ruas do bairro estão 
sendo calçadas. O projeto 
inclui a construção da rede 
pluvial para o escoamento 
das águas das chuvas. So-
mente nessa obra, a Prefei-
tura investe, com recursos 
próprios, R$1,5 milhão. 

Além da melhoria no 
acesso, a obra também 
evitará alagamentos das 
ruas, oferecendo mais 
tranquilidade e qualidade 
de vida à população.

Brumadinho, quarta-feira, 10 de setembro de 2014  Ano 2 Edição 267
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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 019/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O CENTRO ESPÍRITA PAI JOAQUIM DE ARUANDA 
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, Brumadi-
nho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, por intermédio da Secretaria Municipal de Ação Social repre-
sentado pelo Secretário Rogério Luzia Fernandes Maciel, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e o CENTRO ESPÍRITA PAI JOAQUIM 
DE ARUANDA, com sede na Rua João Teixeira Machado, n° 59, Bairro Carmo, Brumadinho/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 00.104.220/0001-65, 
representada por seu Presidente, Sr. Júlio Pereira dos Santos, 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 do FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA a SEGUNDA CONVENENTE, 
para realização do Projeto Cultural Admirável Mundo Novo que visa promover a inclusão e promoção social, educacional e cultural para até 
100 crianças e adolescentes na faixa etária de 05 a 16 anos, em situação de risco pessoal e ou vulnerabilidade social inseridas em famílias de 
baixa renda no Município de Brumadinho em conformidade com o plano de trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS
O presente Convênio é celebrado, nos termos art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 e da legislação municipal 1784 de 2010, 1795 de 2010, 
Edital 02/2013 e Resolução 01/2014 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. 
Parágrafo único – A celebração do presente convênio se condiciona à inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas 
de recursos anteriormente recebidos do Município e será precedida de análise e manifestação conclusiva pelos setores técnico e jurídico do 
Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 – Fiscalizar a execução do presente Convênio, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente;
3.1.2 – Providenciar, no prazo legal, a publicação do extrato deste Convênio no órgão oficial do Município;
3.1.3 – Repassar a SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros para execução do Convênio, conforme cronograma de desembolso cons-
tante do Plano de Trabalho;
3.1.4 – Deliberar sobre as prestações de contas dos recursos financeiros repassados;
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado;
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;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas referentes à execução do presente Convênio, inclu-
sive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, observando as Cláusulas Quinta e Sexta do presente convênio, ficando a entidade respon-
sável 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, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, 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 previamente pactuada).
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$ 292.176,00 (duzentos e noventa e dois mil, cento e seten-
ta e seis reais), na dotação orçamentária n° 02.010.003.08.243.0022.2.093    3350430000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 24.348,00 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e oito 
reais),  sendo:
Ano de 2014 – 4 parcelas totalizando R$ 97.392,00
Ano de 2015 – 8 parcelas totalizando R$ 194.784,00
4.3 – O repasse da terceira parcela estará condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela recebida e 
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assim sucessivamente.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios 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 (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia dos cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência Eletrôni-
ca) 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 SEGUNDA CONVENENTE 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 mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
5.3 – A Prestação de Contas final deverá ser encaminhada no máximo em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio.
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 recolhi-
mentos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando for o caso;
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 plani-
lha 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 conse-
cução, 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 restituir 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 de doze meses a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por termo aditivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO OU ADITAMENTO
O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser apre-
sentada à Secretaria Municipal de Ação Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 30 (trinta) dias de antece-
dência, e não havendo alteração do objeto do presente convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENUNCIA
Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A qualquer tempo, poderá o Município rescindir o presente Convênio firmado, sem necessidade de prévia comunicação, caso ocorram os 
seguintes motivos:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
III - a verificação que qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial, principalmente na ocorrência de dano ao 
erário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva do direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito 
legal, juntamente com as testemunhas abaixo.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Dr. Walter José de Matosinhos
Procurador Geral do Município
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
Júlio Pereira dos Santos
Presidente do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda

Atos do Executivo

LEI N° 2.083 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014
“Autoriza o Poder Executivo de Brumadinho a ceder gratuitamente bem público municipal que especifica, à Associação dos Alcóolicos Anôni-
mos de Conceição de Itaguá, Município de Brumadinho/MG 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 o Poder Executivo de Brumadinho autorizado a ceder o uso da área de 200m² (duzentos metros quadrados), adquirida pelo Mu-
nicípio por meio da Lei 1.562/2006, no Distrito de Conceição de Itaguá, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho sob o 
nº 2.193, à Associação dos Alcóolicos Anônimos de Conceição de Itaguá, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a critério da Administração 
Pública.
Parágrafo Único: A Associação dos Alcóolicos Anônimos de Conceição de Itaguá disporá do prazo improrrogável de 05 (cinco) anos para con-
clusão das obras de sua Sede.
Art. 2º - Caso ocorra a extinção da Associação, ou mudança de local de suas atividades, dar-se-á a reintegração de posse do terreno cedido, 
imediatamente, ficando o Poder Executivo desobrigado do pagamento de qualquer indenização ou despesas inerentes às atividades da enti-
dade cessionária.
Art. 3º - Todas as modificações necessárias à utilização do espaço cedido deverão ser solicitadas ao Poder Executivo, sendo que após a sua 
execução os benefícios incorporados ao imóvel passarão à posse do Município, sem qualquer direito a ressarcimento à cessionária.
Art. 4º - É obrigatório ao Poder Executivo exercer a fiscalização das condições do imóvel e se necessário exigir os procedimentos para sanar as 
deficiências apontadas.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 3º da Lei 1.562/06.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 10 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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LEI N° 2.084 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de guarda-volumes nas agências bancárias do Município de Brumadinho 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° - Ficam as agências bancárias em atividade no Município de Brumadinho obrigadas a disponibilizarem guarda-volumes para correntis-
tas e não-correntistas.
Art. 2° - O guarda-volumes de que trata o artigo 1º desta Lei deverá ser colocado em local acessível, antecedendo a porta de segurança.
§ 1º - A agência bancária que não possuir porta de segurança deverá disponibilizar guarda-volumes em local que anteceda a entrada principal 
para caixas atendentes e demais repartições internas.
§ 2º - Pelo menos um dos guarda-volumes em cada agência bancária deverá ter altura que possibilite o uso por pessoas que usam cadeiras de 
rodas.
Art. 3° - O guarda-volumes em cada agência deverá oferecer espaço suficiente para atender a, no mínimo, 30 (trinta) pessoas. 
Art. 4° - A agência infratora desta Lei será penalizada com multa de 10 (dez) UFB’s – Unidade Fiscal do Município de Brumadinho, por dia, a ser 
aplicada após comunicação e notificação extrajudicial e judicial, expedidas pelo Poder Público do Município de Brumadinho. 
Parágrafo Único: Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão destinados a Programas de Habitação de 
Interesse Social em Brumadinho, sejam eles municipais, estaduais ou federais.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 10 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público– Contrato nº204/2014, cujo objeto trata-se de lanches para consumo durante treinamentos, 
cursos, seminários ,oficinas ,encontros e reuniões .Valor R$139.886,35. Empresa: Simonia Luzia Maia.Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público–2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 68/2012, cujo objeto trata-se de siste-
ma de informática para escolas municipais .Valor R$12.000,00. Empresa: Consulte Informática .Antônio Brandão/Prefeito Municipal

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
220

DIS  PENSA  
74

Art. 24 – inciso II

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA O SER-
VIDOR ROGERIO LUZIA FERNANDES MACIEL 
SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AÇAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-
NIAO COM O MINISTRO DAS CIDADES PARA 

PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA EM BRASILIA/DF.

R$646,59
B&L UNION TRAVEL  

LTDA
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