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Prefeitura adquire novos 
equipamentos odontológicos

Investimento integra projeto de qualifi cação dos serviços de saúde bucal 
Dentro do compromis-

so de investir na ampliação, 
modernização e qualifica-
ção dos serviços odontológi-
cos no município, a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Saúde, adquiriu novos equi-
pamentos para a área de saú-
de bucal. Os equipamentos, 
que chegaram nesta semana, 
incluem novos compressores, 
amalgamadores, fotopolime-
rizadores (utilizados para ace-
lerar o processo de endureci-
mento das resinas), ultrassom 
e autoclaves.

10 Equipes de Saúde Bucal, 
inseridas na estrutura das 13 
Equipes de Saúde da Família 
(ESF). Também compõem a 
estrutura da saúde bucal do 
município um Centro de Es-
pecialidades Odontológicas 
(CEO) e um consultório que 
funciona dentro da APAE.

As equipes de saúde bucal 
trabalham com atendimen-
to tanto à atenção primá-
ria quanto à secundária. Na 
atenção primária o trabalho 
desenvolvido é voltado para 
prevenção, atividades coleti-

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas | Foto: Thiago França Duarte
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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

Além de mais confor-
to e segurança aos pacien-
tes, os novos equipamentos 
também garantem melho-
res condições de trabalho aos 
profissionais. A proposta de 
oferecer atendimento odon-
tológico de qualidade à po-
pulação de Brumadinho re-
flete diretamente no avanço 
da ampliação e democratiza-
ção dos serviços.

Hoje, o município con-
ta com cobertura populacio-
nal de 100% na área de saú-
de bucal. Na atual gestão, são 

vas de promoção em saúde, 
restaurações dentárias, profi-
laxia (limpeza), pequenas ci-
rurgias e atendimentos de 
emergência. 

Na atenção secundária, os 
atendimentos são realizadas 
no Centro de Especialidades 
Odontológicas, que oferece 
serviços de pequenas cirur-
gias orais, endodontia, perio-
dontia, prótese total e parcial 
removível, bem como aten-
dimento especializado a pa-
cientes portadores de neces-
sidades especiais.
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Equipamentos oferecem mais 
conforto e segurança aos pacientes 
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Atos do Executivo 

DECRETO N° 212 de 07 de outubro de 2014
“Revoga Decreto 177 de 2014 que “Dispõe sobre a destinação dos produtos a serem adquiridos provenientes dos valores arrecadados pelos 
credenciados com a venda de ingressos para o Rodeio Solidário de 2014”.
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, que o Decreto 177 de agosto de 2014 direcionou 25% do produto da arrecadação do Rodeio solidário de Brumadinho para a 
Secretaria Municipal de Educação, em função de atrasos involuntários na licitação relacionada a aquisição de gêneros alimentícios da Merenda 
Escolar;
CONSIDERANDO, o Ofício Nº 158/2014 da Secretaria Municipal de Educação dando conta que os problemas da licitação acima mencionada 
firam sanados, retornando os quantitativos à Administração Geral da Prefeitura Municipal de Brumadinho;
CONSIDERANDO, o edital de Chamamento Público 002/2014 - Credenciamento de Postos de Vendas de Ingressos do Rodeio de Brumadinho - 
2014.
CONSIDERANDO, a prestação de contas com arrecadação do Rodeio publicada no DOM de 14/07/2014.
DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado de pleno direito o Decreto 0177 de agosto de 2014.
Art. 2º. Os valores devolvidos Pela Secretaria Municipal de Educação, equivalentes a 25% do produto da arrecadação do Rodeio Solidário de 
Brumadinho, ficam destinados à Secretaria Municipal de Ação Social e entidades Cadastradas nos Conselhos 
Art. 3º. Par a distribuição dos produtos pela Secretaria de Ação Social ou pelas entidades cadastradas junto aos Conselhos de Assistência Social 
e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá haver laudo avaliativo da necessidade de cada beneficiário ou entidade benefici-
ária, elaborado pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 4º. Toda a distribuição deverá ser registrada em relatório que deverá ser deverá ser encaminhado pela Secretaria competente, à Secretaria 
Municipal de Admistração e à Secretaria Municipal de Espores Lazer e Eventos no prazo máximo de 30 dias, devendo ser por esta, encaminha-
do à publicação, também no prazo máximo de 30 dias.
Art. 5°. Este Decreto Entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº: 086/2011.
Concorrência Pública nº: 005/2011.
Objeto: Construção do Hospital Municipal.
Assunto: Rescisão Contratual Unilateral.
Defendente: Construtora Império Ltda.
I - RELATÓRIO
Cuida-se de Pedido de Reconsideração formulado pela empresa Construtora Império Ltda., às fls. 814/823 nos autos do Processo Administra-
tivo Licitatório que originou o Contrato nº 085/2011 proveniente da Concorrência Pública 005/2011, cujo objeto é a construção do Hospital 
Municipal, tendo em vista a irresignação  com a rescisão unilateral do referido instrumento (fls. 807/809), bem como com a aplicação de pena-
lidades, consistente em pagamento de multa e impedimento de licitar com a municipalidade.
Preliminarmente aduz em apertada síntese, a inexistência de processo administrativo prévio, bem como o exercício da ampla defesa e contra-
ditório. Por conseguinte pleiteia a anulação do ato de rescisão unilateral.
Em seguida argumenta sobre a qualificação técnica, alegando a ausência de motivação em relação ao ato administrativo que ensejou a resci-
são unilateral e aplicação de penalidades.
Alega também equívoco no que diz respeito às disposições legais referentes aos incisos I, II e III do art. 79 da Lei 8.666/1993, utilizados como 
fundamentação do ato de rescisão contratual, sustentando que o único fundamento que ensejou a aplicação de penalidades diz respeito à 
inadimplência no tocante ao prazo de execução e entrega da obra. 
Posteriormente sustenta a possibilidade da prorrogação do prazo para a entrega do objeto contratual, aduzindo em síntese, que o descum-
primento de prazo é mera irregularidade e que a municipalidade demonstrou interesse pela prorrogação do prazo, uma vez que foi notificada 
para apresentar novo cronograma de serviços. Defende-se ainda, argumentando que a vigência do prazo contratual possui caráter moratório 
e que é possível estabelecer novo prazo para a conclusão do objeto contratual.
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Aduz culpa concorrente da administração alegando a falta de fiscalização do contrato, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/1993, bem 
como o atraso de pagamento da 10ª, 11ª, 12ª e 13ª medições por prazo superior a noventa dias sendo o motivo determinante para a desacele-
ração do cronograma da obra.
Ato contínuo sustenta violação ao princípio da proporcionalidade em relação às penalidades aplicadas pela municipalidade.
Adiante, argumenta quanto a possibilidade da continuidade dos serviços obras, programas e projetos sob o manto do PPA, LDO e LOA e que 
a rescisão contratual constitui descontinuidade não havendo comprovação que tal medida vem de encontro ao interesse público e que as irre-
gularidades imputadas pela municipalidade são passíveis de serem sanadas.
Ao final, pleiteia respectivamente, a anulação do ato de rescisão unilateral; a autorização para a continuidade das obras com as alterações que 
se fizerem necessárias e transformação da rescisão unilateral em rescisão amigável.
Do necessário é o conciso relatório. 
II – Fundamentação.
Analisando o pedido de reconsideração formulado pela Construtora Império Ltda., em face do ato de rescisão unilateral do Contrato nº 
085/2011 que culminou na aplicação de penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, bem como a aplicação de pena-
lidade de suspensão de licitar e contratar com a municipalidade pelo prazo de 2 (dois) anos, verifica-se que as teses defensivas e os pedidos 
formulados não merecem prosperar, pelas razões fáticas e jurídicas abaixo aduzidas.
1. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
A defendente sustenta que o ato de rescisão unilateral deve ser precedido de processo administrativo específico, contudo, não assiste razão à 
defendente. Primeiro porque a lei de regência, no caso a Lei 8.666/1993 não determina a obrigatoriedade de instauração de processo adminis-
trativo independente para a rescisão unilateral, nem tampouco há previsão contratual neste sentido, conforme disposto a cláusula oitava do 
Contrato 085/2011 (fls. 665/669).
Desta forma, a Administração Municipal agiu em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/1996 quando 
determina que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assim, agiu a municipalidade realizando 
rescisão unilateral nos mesmos autos do procedimento licitatório proveniente da Concorrência Pública 005/2011 que resultou no Contrato 
085/2011.
Conclui-se assim, por expressa disposição legal quanto a desnecessidade de instauração de processo administrativo específico para fins de 
rescisão contratual.
2. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Ao contrário do que alega a defendente foi assegurado a ampla defesa e contraditório, conforme determinação expressa da cláusula sexta do 
Termo de Rescisão Contratual incluso às fls. 807/809, o qual foi recebido pelo Advogado Dr. Luciano do Carmo Penido em 02 de abril de 2014 
(fl. 807). Na data retro mencionada a defendente requereu vista de todo o processo e demais documentos que embasaram a rescisão unilate-
ral do contrato (fl. 810). 
Na data de 07 de abril foi concedida vista dos autos do procedimento à defendente, conforme despacho acostado à fl. 811, sendo os autos 
recebidos pelo Ilustre Advogado Dr. Luciano do Carmo Penido em 08 de abril de 2014 (fl. 811), data em que foi requerida vista dos autos fora 
das dependências da Prefeitura desta municipalidade, inclusive dos autos referente à perícia técnica, conforme petição acostada à fl. 812. 
Ato contínuo, no dia 09 de abril de 2014 o Dr. Luciano do Carmo Penido, funcionário do departamento jurídico da defendente recebeu às 
cópias referente às fls. 658/811, conforme se vê à fl. 813.
Outrossim, conforme de depreende à fl. 1239 os autos do processo administrativo 086/2011, bem como caderno de diagnóstico de desconfor-
midades (Perícia Técnica) a defendente teve vista dos referidos documentos na data 09 de abril de 2014.
Nota-se assim, que a defendente teve vista de toda documentação necessária ao exercício do contraditório e da ampla defesa, consubstancia-
da na peça defensiva inclusa às fls. 814/823. 
Com efeito, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa foi efetivamente oportunizada à defendente, inclusive em segunda 
oportunidade, conforme será demonstrado adiante.
3. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO UNILATERAL
Os argumentos trazidos na peça defensiva formulada pela defendente quanto à inexistência de motivação do ato de rescisão unilateral são 
inconsistentes, haja vista que o ato administrativo que ensejou a rescisão contratual foi consubstanciado em elementos de ordem técnica, no 
caso, a perícia técnica realizada constatando desconformidades quanto à execução do objeto contratual, bem como pelas razões expostas no 
Parecer Jurídico que acompanha a referida perícia.
Desta forma, o ato de rescisão contratual encontra-se devidamente revestido de motivação e fundamentação, diante do contexto fático e 
jurídico dos autos. Assim, não há qualquer vício no ato administrativo de rescisão contratual formulado por este ente público.
4. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS CONSTANTES NOS INCISOS I, II E III DO ART. 78 DA LEI 8.666/1993.
A defendente equivoca-se quanto à aplicabilidade dos incisos, I, II, e III do art. 78 da Lei 8.666/1993, citados no termo de rescisão contratual, 
sustentando que somente seria aplicável o disposto no inciso II do dispositivo legal sob análise, contudo, no caso dos autos há fartos elemen-
tos comprobatórios que demonstram a ocorrência dos fatos ensejadores da rescisão contratual, cumulativamente em relação às três hipóteses 
legais mencionadas. Neste sentido, veja o comando normativo do dispositivo legal previsto no art. 78, incisos I, II e III, a saber:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do forneci-
mento, nos prazos estipulados; (Original sem negrito).
Registre-se assim, que não foi apenas o descumprimento do prazo de conclusão do objeto contratado, acrescentando-se outrossim, todas as 
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gravíssimas irregularidades apontadas na perícia técnica constante nos autos, o que demonstra a subsunção do comando legal exposto nos 
incisos I, II e III do art. 78 da Lei 8.666/1993.
Neste sentido, a tese defensiva intitulada “DA CAPITULAÇÃO” não é capaz de demonstrar qualquer mácula no ato administrativo da rescisão 
contratual.
5. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO
A defendente sustenta a tese da possibilidade de entrega do objeto contrato, entendendo que o descumprimento do prazo para entrega da 
obra contratada constitui mera irregularidade.
Pois bem. Atinente ao prazo de execução das obras verifica-se que conforme disposto na cláusula segunda do instrumento contratual (fls. 
665/669) dispondo que o prazo do contrato seria de 24(vinte e quatro) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais um 
período igual ou fração, mediante termo aditivo.
Nestes termos, o instrumento de contrato foi assinado em 16 de setembro de 2011 e de acordo o prazo previsto na cláusula segunda a defen-
dente deveria ter entregue objeto contratual na data de 16 de setembro de 2013, entretanto isto não ocorreu.
Apesar de constar na cláusula segunda do instrumento contratual quanto a possibilidade de prorrogação por igual período ou fração me-
diante termo aditivo, consignamos que tal disposição afronta as disposições legais acerca da prorrogação dos contratos administrativos, nos 
termos definidos na Lei 8.666/1993, especialmente quanto às hipóteses taxativas de prorrogação previstas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 
8.666/1993, a saber:
Art. 57 (...).
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato 
e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 
em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execu-
ção do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. (Original sem negrito).
Examinando-se os autos não se verifica quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da prorrogação contratual, registrando ainda que a 
hipótese de prorrogação prevista na cláusula segunda do instrumento contratual dispõe de forma diversa da exigência legal, razão pela qual 
não pode ser aplicada, pois o instrumento contratual não pode disciplinar situação jurídica de forma diversa prevista em lei, conforme o caso 
em tela.
Para compreensão do tema trazemos à colação o magistério de Marçal Justen Filho  com os seguintes dizeres:
Os prazos previstos nos contratos devem ser cumpridos fielmente pelas partes. Seja pelo princípio da obrigatoriedade das convenções, seja 
pela indisponibilidade dos interesses atribuídos ao Estado, seja pela isonomia, os termos contratuais devem ser respeitados. O ato convocató-
rio define prazos para a execução das prestações. As propostas são formuladas tendo em vista tais exigências. Se a execução de certa presta-
ção poderia fazer-se em prazo mais longo, assim deveria constar do próprio ato convocatório. Afinal, a exiguidade do prazo pode ser fator que 
desincentive a participação de eventuais interessados. A alteração dos prazos contratuais ofende os princípios fundamentais que norteiam as 
licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos contratuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos 
supervenientes realmente graves e relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos. O § 1º disciplina a prorro-
gação dos prazos previstos para as prestações do particular. A lei silencia acerca da prorrogação dos prazos para cumprimento das prestações 
assumidas pela Administração – o que induz e confirma a inexistência de autorização legal para tal hipótese. (Grifamos).
É mister consignar que o entendimento acima exposto é também compartilhado pela própria defendente, quando expõe na sua peça defensi-
va: “Realmente, à vista da complexidade da obra, o prazo previsto no edital já deveria, naquela oportunidade, ser compatível com a grandiosi-
dade do objeto”. (Fl. 819 – original sem negrito).
Dito isso, é de se causar estranheza porque somente após a extinção do contrato a defendente vem argumentar que o prazo para entrega do 
objeto é insuficiente, quando poderia ter feito pedido de esclarecimentos antes da realização do certame licitatório, ou impugnado o edital 
e até mesmo durante a execução do contrato demonstrar documentalmente que o prazo contratual era insuficiente, entretanto, manteve-se 
inerte.
Nestes termos, as hipóteses de prorrogação não se fazem presentes nos autos até porque o contrato já foi extinto, não sendo possível acatar 
o pedido de prorrogação formulado pela defendente em data posterior a extinção do contrato, ou seja, trata-se de pedido intempestivo e 
juridicamente impossível
No que diz respeito à intempestividade do pedido de prorrogação de prazo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais já se manifestou no seguin-
te sentido:
Contrato. Prorrogação deve ocorrer antes de expirada a vigência do contrato. “(...) o I termo aditivo foi assinado após ter sido expirado o con-
trato inicial, o mesmo ocorrendo com o II termo aditivo, em relação ao 1º aditamento. (...) [No entanto,] o contrato deveria ter sido prorrogado 
antes de expirado o prazo de sua validade”. (Contrato n.º 118489. Rel. Conselheiro Fued Dib. Sessão do dia 20/03/1997). (Original sem negrito).
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
Celebre termos de aditamento de prorrogação de prazos de contratos somente dentro dos respectivos prazos de vigência. Acórdão 100/2008. 
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Plenário. (Original sem negrito).
Desta forma percebe-se que a vigência contratual encerrou-se em 16 de setembro de 2013, e uma vez extinto o contrato conclui-se pela 
impossibilidade jurídica de sua prorrogação.
6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / CULPA CONCORRENTE
A defendente tenta-se eximir-se das responsabilidades provenientes da execução contratual atribuindo culpa concorrente à municipalidade 
no que diz respeito à fiscalização do contrato.
Concernente à infundada tese defensiva cumpre-nos registrar que se eventualmente tiver ocorrido alguma falha na execução do contrato a 
responsabilização será exclusivamente do ordenador de despesas à época da celebração contrato e especialmente ao fiscal do contrato o Sr. 
Wallison Luiz da Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 129113LP, conforme previsto item 6.15 do instrumento contratual (fl. 667).
Salienta-se que a atual Administração Municipal a partir de janeiro de 2013 adotou todas as medidas para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 085/2014, tanto é verdade, que mediante solicitação conjunta do Secretário Municipal de Saúde e do Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Públicos (fl. 790) foi contratada a empresa Embhel Engenharia Ltda., para realização de perícia técnica para apurar eventuais 
desconformidades em relação a execução das obras de construção do hospital municipal, o que de fato foi constatado pela perícia.
Conforme exposto, este ente público manteve-se diligente quanto ao seu dever de fiscalizar a execução do contrato, o que nos permite afir-
mar que não há que se falar em culpa corrente conforme pretende a defendente.
7. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Diante da inexecução contratual por parte da defendente e em cumprimento ao disposto na cláusula sétima, item 7.1 do Contrato 085/2011 
cominando multa correspondente à 10 % (dez por cento) do valor do contrato sem prejuízo das demais penalidades previstas no art. 89 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, foi o fator determinante para a aplicação de penalidades à defendente.
Neste contexto, o ato de rescisão contratual (fls. 807/800) aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato (cláusula terceira) e 
posteriormente declarou a suspensão da defendente do direito de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de dois anos 
(cláusula quinta).
A defendente aduz violação ao princípio da proporcionalidade ante a aplicação cumulativa da multa de 10 % (dez por cento) do valor do 
contrato e suspensão do direito de contratar com o Município de Brumadinho pelo prazo de dois anos.
Há de se destacar que as penalidades impostas à defendente no ato de rescisão contratual são proporcionais à lesão ao interesse público, diga 
se de passagem, lesões gravíssimas apuradas pela perícia técnica que instruem os autos em referência, dentre as quais citamos, as descon-
formidades quanto a execução do objeto contratual nos termos previstos no edital e no contrato, aditivos contratuais acima do percentual 
previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993, dentre outras.
Ante a gravidade lesiva aos interesses da coletividade efetivamente comprovada nos autos, não restou outra medida senão aplicação das 
penalidades legais e contratuais.
Para que não reste dúvidas vejamos os ensinamentos de JUSTEN FILHO (2012, p. 846), nos seguintes termos:
A Administração, contrariamente ao que se verifica nos contratos privados, tem o poder de impor e executar sanções pelo inadimplemento 
contratual. Essa prerrogativa deriva da autoexecutoriedade dos atos administrativos. 
A autoexecutoriedade indica a possibilidade de a Administração, sem a interferência do Poder Judiciário, obter a satisfação de uma pretensão 
própria ou solucionar um litígio de que participa, produzindo os atos materiais necessários a tanto. A autoexecutoriedade retrata um modo de 
autotutela administrativa que obedece estritamente ao princípio da legalidade e, em virtude de sua lesividade potencial, obedece ao princí-
pio da proporcionalidade. (Original sem negrito). 
8. DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, OBRAS PROGRAMAS PROJETOS
A última tese defensiva diz respeito à continuidade dos serviços, obras, programas e projetos e está fundada nos PPA, na LDO e LOA, aduzindo 
em síntese, que a rescisão contratual constitui ilegalidade e causa prejuízos materiais ao município e ao cidadão eleitor.
É imperioso registrar que ao contrário das alegações da defendente a rescisão contratual tem a finalidade precípua de tutelar os interesses da 
coletividade, pois conforme apurou a perícia técnica existem desconformidades gravíssimas nas obras executadas pela defendente.
Ademais disso, a invocação dos instrumentos PPA, LDO e LOA não são elementos que demonstram que o ato de rescisão contratual atinge o 
interesse público. 
Averbe-se aqui que já estão sendo adotadas as providências necessárias à continuidade da execução das obras de construção do hospital 
municipal.
9. DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFENDENTE
A defendente formula na peça inclusa às fls. 814/823 respectivamente os seguintes pedidos: 
a) A anulação do ato de rescisão contratual;
b) Autorização para continuidade da contratação;
c) Transformação da rescisão unilateral em rescisão amigável.
Quanto ao pedido de anulação o mesmo é improcedente pois não existe nenhuma ilegalidade no ato de rescisão unilateral razão pela qual 
não há que se falar em anulação.
Atinente ao pleito de continuidade da contratação o mesmo também é improcedente, conforme as razões expostas no item 8 desta decisão.
Em relação à transformação de rescisão unilateral em rescisão amigável, esta municipalidade mantém o ato de rescisão contratual unilateral, 
por não constar nos autos elementos indicativos que esta não seria a melhor solução para o caso.
10. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA MUNICIPALIDADE
Em face de todas as teses defensivas apresentadas pela Construtora Império Ltda., bem como diante da manifestação acostada à fl. 1029 e, 
sobretudo, no exercício da autotutela administrativa foi exarado o despacho saneador incluso às fls. 1.235/1.237 determinando-se as seguin-
tes providências:
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A – A juntada do Caderno da Perícia Técnica (Parecer Técnico Jurídico já juntado às fls. 791/806);
B) – A juntada da cópia do livro de Carga;
C – A publicação no órgão oficial do Município do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato;
D – Após a publicação do Termo de Rescisão Unilateral, a publicação desta decisão, com vista dos autos de todo o processado, franqueando-se 
o seu exame nas dependências da administração ou cópias das peças que entender necessárias, para os fins do art. 109 –I letas “e” e “f” da Lei 
8.666/1993.
E – Ad cautelam notifique-se diretamente a contratada na pessoa de seu represente legal, do inteiro teor desta decisão.
F – Após, com ou sem manifestação da contratada, venham os autos conclusos para decisão final quando toda matéria arguida em defesa pela 
contratada em suas manifestações, será minuciosamente apreciada, inclusive o pedido de reconsideração.
Ante as providências apontadas no despacho saneador supracitado a Procuradoria Geral da municipalidade ratificou as determinações cons-
tantes do citado instrumento.
Percebe-se que todas as providências consignadas no despacho saneador foram cumpridas, haja vista que, conforme se vê à fl. 1239 foi jun-
tada cópia do livro de carga dos processos administrativos, comprovando-se a franquia de todo o processado à defendente na data de 09 de 
abril de 2014.
Do mesmo modo nota-se o cumprimento da publicação do Termo de Rescisão Contratual Unilateral no Diário Oficial de Brumadinho (fls. 
1.240/1.262-verso) na data de 20 de agosto 2014, data em que efetivamente o ato de rescisão unilateral passou a produzir seus efeitos jurídi-
cos. 
Da mesma forma procedeu-se à publicação do despacho saneador exarado por mim Prefeito, conforme se vê às fls. 1.263/1.265 – Diário Oficial 
do Município publicado em 21 de agosto de 2014.
Em seguida a Construtora Império Ltda., foi devidamente notificada na data de 29 de agosto acerca dos efeitos jurídicos atinentes ao Termo 
de Rescisão Unilateral do Contrato 085/2011, bem como do despacho saneador, ambos instrumentos devidamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Brumadinho, registrando que a referida notificação foi recebida no dia 29 de agosto de 2014 por Leandro Gilmar dos R. 
Rezende (recibo na própria notificação).
Por fim, na data de 02 de setembro foi protocolada a manifestação da defendente reiterando a manifestação defensiva datada em 14 de abril 
de 2014, argumentando ao final, a impossibilidade de oposição da perícia técnica que foi realizada unilateralmente pela municipalidade, o 
que teria afrontado o princípio do contraditório.
Quanto as alegações da manifestação defensiva inclusa à fl. 1.267 reiterando a manifestação datada de 14 de abril de 2014, consignamos que 
todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e no mérito sendo as mesmas rejeitadas pelos fundamentos expostos na presente 
decisão.
Já em relação ao argumento da impossibilidade de oposição da perícia técnica juntada aos autos pelo despacho saneador conforme aduz a 
defendente, insta-nos esclarecer que conforme consta nos autos e já narrado na presente decisão a defendente teve acesso a todo o processa-
do, inclusive a perícia técnica na data de 09 de abril de 2014, o que se comprova mediante a cópia do livro de carga acostada à fl. 1.239. 
Com efeito, a defendente teve a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa em relação a tudo que consta nos autos do 
procedimento. 
Ocorre que na peça defensiva inclusa às fls. 814/823 em momento algum a defendente contestou os fatos narrados na perícia técnica, quan-
do poderia assim ter feito, bem como ter juntado documentos, requerer diligências atinentes à perícia, mas assim não agiu a defendente, 
preferindo-se tão somente argumentar que referida perícia foi realizada de forma unilateral.
Feitas estas considerações conclui-se que não houve ofensa ao contraditório, pois em duas oportunidades a defendente teve a oportunidade 
de contestar todo o processado, o qual a perícia técnica é parte integrante, porém manteve-se inerte.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, conclui-se que o Termo de Rescisão Unilateral do Contrato 085/2011 constitui ato 
jurídico perfeito, consubstanciado nas garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, fundamentos suficien-
tes para a manutenção dos efeitos jurídicos provenientes do referido instrumento, bem como para julgar improcedentes os pedidos formula-
dos pela Construtora Império Ltda., na peça defensiva inclusa às fls. 814/823, bem como manifestação carreada à fl. 1.267.
Por fim, mantenha-se o Termo de Rescisão Unilateral do Contrato 085/2011 nos exatos termos em que foi exarado, para a continuidade de 
seus efeitos jurídicos.
Notifique-se a empresa Construtora Império Ltda., na pessoa de seu represente legal, acerca da presente decisão.
Publique-se no órgão de imprensa oficial da municipalidade.
Cumpra-se.
Brumadinho, 20 de setembro de 2014.
ANTÔNIO BRANDÃO.
PREFEITO.

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 004/2014
De 07 de outubro de 2014
“ Revoga atos de nomeação e posse”
O Prefeito Municipal de Brumadinho no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso Público 001/2013, 
para provimento de cargos na administração pública municipal, homologado através do termo de homologação datado de 03/07/2014, e a 
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legislação vigente,
RESOLVE: 
Artigo 1º: Em virtude do não cumprimento de requisito exigido na legislação vigente, em especial aos critérios definidos pelos Conselhos Fe-
deral e Regional de Medicina, para exercício de atividade de especialista em saúde, ficam revogados os atos de nomeação e posse do Médico 
Alisson Luiz Moreira, aprovado no Concurso Público nº 01/2013, no Cargo de Médico I – Especialidade Endocrinologia.
Artigo 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1º termo aditivo do nº 156/2014, para aumento quantitativo em 25%. Dispensa nº 
053/20104. Obj. gerenciamento de publicações em jornais de grande circulação, referente a divulgação de editais, licitações, decretos, porta-
rias, leis, concursos e outra publicações determinadas por lei. Empresa: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELLI - ME. Vlr. R$ 6.426,00. Antônio 
Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1º termo aditivo do contrato nº 133/2014, para prorrogação de prazo por 90 dias.Obj. 
obras de ampliação e reforma da escola Nilza de Lima Sales do distrito de Conceição de Itaguá. T.P 001/2014. Empresa: CONSTRUTORA SILVEI-
RA PRADO LTDA. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 2º termo aditivo do nº 133/2014, para acréscimo quantitativo em 44.09%.Obj.obras de 
ampliação e reforma da escola Nilza de Lima Sales do distrito de Conceição de Itaguá. T.P 001/2014. CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA. 
Antônio Vlr. R$ 65.465,22. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 282/2014
REFERÊNCIA:  Reavaliação de IPTU – Lei 060/2010
REQUERENTE: ISAMITA SALOMÉ PIMENTA
PARECER
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 754/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte ISAMITA SALOMÉ PIMENTA, proprietária de uma área de 1.600,00m² (um 
mil e seiscentos metros quadrados), requer redução de IPTU/2014, tendo em vista a existência de 100% de vegetação nativa preservada no 
imóvel de Inscrição cadastral nº 05.38.008.0020.000.
Foi anexado ao requerimento cópia de documento pessoal do requerente,  cópia da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel em refe-
rência, comprovante de residência.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização juntou Boletim do Cadastro Municipal confirmando o total da área de 1.600,00m² (um mil e 
seiscentos metros quadrados) de propriedade da contribuinte e Laudo de Vistoria e Constatação da Secretaria de Meio Ambiente, devidamen-
te assinado por Jaime Eustáquio Moreira – Técnico Vistoriador e Hernane Abdon de Freitas – Secretario Municipal de Meio Ambiente.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 060/2010, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal nº 56/2009, que, por sua vez  
dispõe sobre valores da Planta de Valores Genéricos para efeito de cálculo de IPTU , dispositivos relacionados a este tributo e outras providên-
cias, estabelece o seguinte:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 2º. As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de meio Ambiente, terão como base 
de cálculo do IPTU o valor constante da Planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento).  
§ 1º – O percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com área a partir de 1.600,00 m² (um mil e seiscentos metros quadrados).
§ 2º - O contribuinte ou procurador devidamente constituído, formalizará o requerimento, caracterizando o imóvel especificando a área de 
vegetação nativa de que trata o caput.
§ 3º - Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda receber os requerimentos e encaminha-los à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, cujo Secretário decidirá, fundamentadamente, pelo deferimento ou indeferimento, conforme o caso. (grifo nosso)
Em exame do Laudo de Vistoria e Constatação, verificamos que o documento “atesta que na área de propriedade de ISAMITA SALOMÉ 
PIMENTA “está coberto por floresta estacional semidecidual em estagio inicial, médio e avançado de regeneração, com grande variedades de 
espécies arbustiva”. Frente à legislação em referência, vislumbra que o pedido de redução de IPTU encontra amparo legal, pois a lei estabelece 
limites para redução da base de cálculo do tributo sendo que “somente os terrenos ou lotes com áreas a partir de 1.600,00 (um mil e seiscen-
tos metros quadrados) serão atingidos pela redução do Imposto Territorial”. ln casu o imóvel em estudo possui área total de 1.600,00m² (um 
mil e seiscentos metros quadrados) o que está no limite mínimo estabelecido pelo referido diploma legal, ensejando a concessão do benefício 
da redução da base de cálculo do tributo em tela.
Por meio do Ofício 470/2014, em resposta ao Setor PATs, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável manifestou 
no seguinte sentido:
“Em atendimento ao protocolo SEMA 300/G/14, referente ao processo de redução de IPTU nº 000754/2014, Ofício 074/2014 solicitado por 
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Isamita Salomé Pimenta, somos favoráveis pelo deferimento do pedido conforme Laudo de Vistoria e Constatação datado de 11/09/2014”.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no ofício 470/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, no qual foi favorável a redução da base de cálculo do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
05.38.008.0020.000 em virtude do mesmo está coberto por floresta estacional semidecidual, determino que:
a) Dê-se CIÊNCIA desta DETERMINAÇÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para que se proceda às seguintes alterações:
a.1) Cancelamento do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 
05.38.008.0020.000;
a.2) Lançamento do Crédito Tributário com a devida redução de base de cálculo conforme artigo 2º da Lei  060/2010, do imóvel de inscrição 
cadastral nº 05.38.008.0020.000.
a.3) Faça a emissão da guia de recolhimento do tributo com a devida base de cálculo atualizada de acordo com o artigo 2º da Lei 060/2010, do 
imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.008.0020.000.
b)  Seja INTIMADO a contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia do presente PARECER, ficando a mesma cientificado de 
que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 22 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 95/2014 – Fica convalidado o desconto de infração de transito do Sr. Dirceu Gomes da Silva devido à Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte no Valor de R$ 68,10/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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