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Comissão publica regulamento do 
Prêmio Cidadão Sustentável

Nesta primeira edição, prazo para indicação termina no dia 20 de novembro

A Comissão de Premia-
ção publica nesta edição 
do Diário Oficial do Municí-
pio (DOM) o regulamento 
do Prêmio Cidadão Bruma-
dinense Sustentável. Institu-
ído neste ano, o prêmio tem 
como objetivo reconhecer e 
valorizar os cidadãos e enti-
dades que contribuem pa-
ra transformar Brumadinho 
em um município mais de-
mocrático, justo, saudável e 
solidário.

Conforme o regulamen-
to, o Cidadão Brumadinense 
Sustentável ocorrerá anual-

Para fazer a indicação, 
além de se identificar, for-
necer o endereço e o nú-
mero do CPF, o cidadão de-
ve enviar o nome completo 
do candidato pelo endere-
ço eletrônico premiocidada-
osustentavel@brumadinho.
mg.gov.br, indicando a ca-
tegoria e justificando a es-
colha com um texto de, no 
máximo, 150 palavras. As in-
dicações também podem 
ser feitas no Serviço de Aten-
dimento ao Cidadão (SERAC) 
na Câmara Municipal.

Nesta primeira edição do 

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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mente, sempre entre os me-
ses de agosto e novembro. A 
cerimônia de premiação se-
rá realizada no dia 17 de de-
zembro, data de aniversário 
de emancipação política do 
município.

Cada cidadão pode indicar 
apenas um candidato ou uma 
entidade para concorrer em 
uma das 12 categorias: Demo-
cracia, Solidariedade, Inclusão 
Social, Simpatia e Boa Educa-
ção, Limpeza, Educação (cor-
po docente), Educação (corpo 
discente), Saúde, Informação, 
Meio Ambiente e Esportes.

Prêmio Cidadão Brumadi-
nense Sustentável, o prazo 
para indicação termina no 
dia 20 de novembro, quan-
do a Comissão de Premiação 
começa a compilar as infor-
mações. A seleção dos can-
didatos terá como critério o 
número de indicações rece-
bidas pelo candidato ou en-
tidade e os textos de justifi-
cativas que acompanham as 
indicações.

Para mais informações, 
o cidadão pode ligar para 
o número 3571-3001, ra-
mal 209.

Brumadinho, quinta-feira, 30 de outubro de 2014  Ano 2 Edição 301
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Atos do Executivo | Convênios

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – Termo aditivo ao Convênio de cessão de servidor n°001/2013/Rubim. Convenentes: Município de 
Brumadinho e o Município de Rubim. Assinatura: 22/10/2014. Objeto: prorrogação do prazo de vigência da cessão da servidora Maria Lacerda 
Gonçalves até 31 de dezembro de 2016.

CONVÊNIO Nº 21/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A CORPORAÇÃO MUSICAL BANDA SÃO SEBASTIÃO POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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, presente  a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sra. 
MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e a CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA EFIGÊNIA, inscri-
ta no CNPJ nº 06.070.832/0001-60, com sede à Rua Artur Bernardes, 05, Centro, em Brumadinho – MG, CEP 35466.000, neste ato representada 
por seu Presidente, Sr. FRANCISCO ALVES FILHO, brasileiro, portador da C.I nº M-5.634389 (SSP/MG) inscrito no CPF sob o no.  792.991.306-63, 
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 a SEGUNDA CONVENENTE, para melhorar a infraestrutura da entidade 
através da aquisição de mobiliário, material e equipamentos. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Federal 8666/1993
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
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, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável 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);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
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3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO 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;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, 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;
3.2.11 - 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 QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), na dota-
ção orçamentária n° 13.392.0017 2.140, rubrica 3350410000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 01  (uma) parcela, no valor integral de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais);
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência 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 de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) 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 CONVENIADA 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.
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 se tratar de pessoal;
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.
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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 a partir da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser 
apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactuado.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou 
através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Conve-
nente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho,  30 de Outubro de 2014 
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Francisco Alves Filho
Presidente - Corporação Musical Banda Santa Efigênia

CONVÊNIO Nº  022/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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, presente o Secretário Municipal de Ação Social, Sr. ROGÉRIO 
LUZIA FERNANDES MACIEL, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO inscrito no 
CNPJ sob o n° 05.854.647/0001-02, com sede à Rua João Fernandes do Carmo, n° 105, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35466.000, neste ato re-
presentado por sua Presidente, Sra. GERALDA CONCEIÇÃO C. DA SILVA DOMINGUES, brasileira, portadora do RG MG 2.219.633/SSPMG, inscrita 
no CPF sob o no.  325.763.826-49, 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 subvenção social pelo PRIMEIRO CONVENENTE a SEGUNDA CONVENENTE, destinados a 
cobrir despesas de custeio. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Federal 8666/1993
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1– DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Ação Social;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
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3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamentos deste 
instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financeiros 
repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio e em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
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 execução do Plano de Trabalho;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com fornecedores, e outras despesas referentes à 
execução do presente Convênio;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável 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, ob-
servadas as determinações previstas nos incisos I e VI 
do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pa-
gamentos 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);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO 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;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, 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;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$15.000,00 (quinze mil reais), na dotação orçamentária n° 
0824300222.093 3390430000 200 1075, consignada no orçamento da Secretaria Municipal de Ação Social;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 01 (uma) única parcela no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser encaminhada ao Departamento de Convênios em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir do fim 
da vigência, 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 e ou faturas originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia dos cheques emitidos para pagamentos ou comprovantes de Ted (Transferência Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favore-
cidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das atividades executadas. 
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.
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.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
III.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;
IV.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
V.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VI.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
VII.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
VIII.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na 
planilha poderá ser efetivamente executado;
IX.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio.
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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 da aplicação financeira serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua consecução, 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 a partir da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Ação Social, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactuado.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou 
através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a SEGUNDA 
CONVENENTE às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública 
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 30 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal 
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
Geralda Conceição C. da Silva Domingues
Presidente – Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 218/2014, para fornecimento de material de escritório, solicitação do Setor de 
Almoxarifado do Município, em atendimento a secretaria Municipal de Administração, referente ao Pregão Presencial nº 088/2014, prazo de 
fornecimento até 31/12/2014.Contratada: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME. Vlr. R$ 9.688,80. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 217/2014, para fornecimento de material de escritório, solicitação do Setor de 
Almoxarifado do Município, em atendimento a secretaria Municipal de Administração, referente ao Pregão Presencial nº 088/2014, prazo de 
fornecimento até 31/12/2014.Contratada: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI – ME Vlr. R$ 22.982,50. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 215/2014, para fornecimento de material de escritório, solicitação do Setor de 
Almoxarifado do Município, em atendimento a secretaria Municipal de Administração, referente ao Pregão Presencial nº 088/2014, prazo de 
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fornecimento até 31/12/2014.Contratada: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA Vlr. R$ 53.662,85. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 216/2014, para fornecimento de material de escritório, solicitação do Setor de 
Almoxarifado do Município, em atendimento a secretaria Municipal de Administração, referente ao Pregão Presencial nº 088/2014, prazo de 
fornecimento até 31/12/2014.Contratada: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Vlr. R$ 30.559,95. Antônio Brandão/Prefeito.

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA
224

DIS  PENSA  
76

Art. 24 – inciso IV 

Contrato emergencial de empre-
sa especializada para elaboração 

de estudo técnico, com missão da 
respectiva Anotação de Respon-
sabilidade Técnica- ART, na área 

do Aterro Sanitário, visando à 
revisão da localização dos poços 

de monitoramento das aguas 
subterrâneas do aterro sanitário.

R$6.360,00
HIDROVIA HIDRO-
GEOLOGIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA 

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Requerimento Administrativo Tributário nº 330/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  SÔNIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 784/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte SÔNIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO “requer a isenção de 
IPTU nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda do requerente, certidão 
de casamento, e cópia do registro do imóvel em questão.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
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I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte SÔNIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO, proprietária do imóvel 
de índice cadastral nº 01.07.000.0204.000, situado na rua Rio Amazonas, nº 251, Bairro Jota, neste município, NÃO alcança o benefício da 
isenção, pois o imóvel em estudo possui uma área edificada superior ao previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 
063/2011, não preenchendo todos os requisitos exigidos, quais sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total de 192,24m² (cento e noventa e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário); 
c) O imóvel em estudo possui área edificada de 143,78m² (cento e quarenta e três metros e setenta e oito decímetros quadrados), conforme 
BCI e registro imobiliário anexo ao processo. (grifo nosso)
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte SÔNIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO, razão pela qual determino: 
a)Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências cabíveis.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de outubro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 342/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: FABIANA CRISTINA MACIEL SALES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 801/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, FABIANA CRISTINA MACIEL SALES, “requer a isenção de 
IPTU nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, com-
provante de renda e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
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II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte FABIANA CRISTINA MACIEL SALES, proprietária do imóvel de 
índice cadastral nº 02.72.013.0051.001, situado na rua P, nº 217, Apto 02, Bairro José de Sales Barbosa, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais 
sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total de 200,00m² (duzentos metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário); 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 51,63m² (cinqüenta e um metros e sessenta e três decímetros quadrados) conforme Habite-se 
nº 048/2012; 
d) A contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
A contribuinte, FABIANA CRISTINA MACIEL SALES, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte FABIANA CRISTINA MACIEL SALES;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.72.013.0051.001 de propriedade de 
FABIANA CRISTINA MACIEL SALES, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de outubro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA DE BRUMADINHO

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento de 

Debito Fiscal Nº 019/2014

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA

27/08/2014 Proc:123/14

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

Constru -G Construtora Ltda

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)

Rua Açucena 

NÙMERO

184

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

Bela Vista

MUNICÍPIO 

Brumadinho

U.F. 

MG

CEP 

35.460.000

FONE

xxxxxxx

CNPJ/CPF 

11.101.189/0001-25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1935

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando o contribuinte ciente 

desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data de ciência 

desta notificação. 

Tomador: Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho/MG.

Tomador: Câmara Municipal de Brumadinho/MG

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) B.C - Dedução Valor Recolhido Valor a recolher 2%

003 -1/NFE/Mai/13
004 -1/NFE/Jan/14
005 -1/NFE/Fev/14
006 -1/NFE/Mar/14
010- 1/NFE/Mar/14
012- 1/NFE/Abr/14
015- 1/NFE/Mai/14
020- 1/NFE/Set/14

R$ 4.500,00
R$ 44.009,06
R$ 25.653,61
R$ 20.463,63
R$ 34.805,52
R$ 34.324,07
R$ 60.825,22
R$ 27.745,21

R$ 4.500,00
R$ 44.009,06
R$ 25.653,61
R$ 20.463,63
R$ 17.402,76
R$ 34.324,07
R$ 30.412,61
R$ 13.872,60

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 90,00
R$ 880,18
R$ 513,07
R$ 409,27
R$ 348,05
R$ 686,48
R$ 608,25
R$ 277,45

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: 7.02, Lei C. 116/2003.

Alíquota: Destacada 2%, empresa optante pelo simples nacional desde 01.01.2010.

R$
 3

.8
12

,7
5

Va
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r d
o 

im
po

st
o
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 
2% (conf. CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação 

em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva
         2951

LOCAL DATA HORA

Secretaria Municipal de Governo

Regulamento – Prêmio Cidadão Sustentável
1 - Do Prêmio:
O Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável visa reconhecer e valorizar as pessoas e/ou entidades que destacadamente contribuem para 
transformar Brumadinho em uma cidade mais democrática, mais justa, mais saudável e solidária. Deve ocorrer anualmente, sempre entre os 
meses de agosto a novembro e a cerimônia de premiação realizada no dia 17 de dezembro – data de aniversário de emancipação política do 
município de Brumadinho. 
2 - Das categorias:
Serão escolhidos até 03 (três) cidadãos ou entidades que se destaquem por seu trabalho ou postura em cada uma das seguintes categorias:
Democracia;
Solidariedade: pessoas que ajudem os outros de alguma forma;
Inclusão Social;
Simpatia e Boa Educação:
Limpeza: Agente de serviços, gari, empregada (o) doméstica (o) etc;
Cultura: artista, produtor e outros;
Educação: corpo docente, pedagógico ou diretivo;
Educação: corpo discente;
Saúde: auxiliar de enfermagem, enfermeira (o), auxiliar de dentista, dentista, medico (a) etc;
Informação: Locutor, jornalista, redator, editor, colunista e outros;
Meio Ambiente;
Esportes: Praticante de qualquer esporte, roupeiro, cortador de grama, massagista, colocador de rede, ajudante, massagista, treinador dirigen-
te e outros.
3 - Da Comissão de Premiação:
A Comissão de Premiação será formada por:
Parlamentares que presidem as Comissões Permanentes da Câmara Municipal;
Um representante do Poder Público Municipal;
Três representantes de quaisquer entidades da sociedade que se mostrarem interessadas;
Dois representantes de quaisquer organizações do terceiro setor (Associações, ONG´s, e OSCIP´s).
3.1 Dos Membros da Comissão de Premiação:
Representantes do Legislativo: Alessandra Cristina de Oliveira
Herbert Romaris Ricci
Henerson Rodrigues
Representante do Executivo:   Marcela Porfírio Parreiras
Representante das Entidades da Sociedade Civil: Dilma Gonçalves de Castor - Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba 
Lilian Jacqueline da Silva - AMPARE -   Associação para Inclusão de Mulheres e Pessoas com Necessidades Especiais
Paschoal Moreira Filho – ASPRUB
Rachel Cristina Oliveira – Estação Conhecimento
Rosilene Luzia Maciel - Associação de Moradores de Conceição de Itaguá
Coordenadora: Marcela Porfírio Parreiras
Vice-Coordenadora: Rachel Cristina Oliveira
Secretária: Alessandra Oliveira
3.2 - Das Atribuições da Comissão de Premiação:
Cabe à Comissão de Premiação: elaboração do regulamento do certame, promoção e realização do mesmo.
3.3 - Dos Impedimentos:
Ficam os membros da Comissão de Premiação impedidos de se candidatarem e indicarem candidatos ao Prêmio.
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3.4 - Da Vigência da Comissão:
Fica expressamente dissolvida a comissão no dia 18/12/2014.
3.5 - Da Indicação:
A indicação dos candidatos ao Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável será feita nos meses de outubro e novembro, até o dia 20/11/2014, 
através de endereço eletrônico premiocidadaosustentavel@brumadinho.mg.gov.br e cada cidadão poderá indicar apenas um candidato em 
apenas uma categoria.
Para fazer a indicação, além de se identificar com seu nome completo, fornecer o endereço completo e o número do CPF – Cadastro de Pessoa 
Física – o cidadão deverá enviar, via email, o nome completo do candidato e a categoria, justificando sua escolha com um texto de, no máxi-
mo, 150 palavras. 
Não será válida a indicação sem texto de justificativa da indicação, ou sem qualquer um dos requisitos acima apontados.
Se a entidade ou candidato forem indicados a mais de uma categoria poderão ser premiados mais de uma vez, ou seja, em mais de uma cate-
goria.
Fica responsável pelo recebimento das indicações e repasse à Comissão a senhorita Alessandra Cristina de Oliveira, Secretária da Comissão de 
Premiação do Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável. 
4 - Da Escolha dos Indicados:
A Escolha ocorrerá mesmo que não haja indicados para todas as categorias.
Serão escolhidos até três candidatos por categoria cuja classificação e premiação será feita  por ordem alfabética.
Não haverá classificação em 1º, 2º e 3º lugar, apenas em “os três premiados da categoria”.
A escolha dos indicados ao Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável deverá ser realizada no mês de novembro, tendo como critério princi-
pal o numero de indicações recebidas pelo (a) candidato (a) e os textos que acompanharem as indicações.
Após observar as indicações e os textos, se não houver consenso, a Comissão decidirá através de voto aberto, cabendo à sua Coordenadora o 
“voto de minerva”, caso ocorra empate na votação.
5 - Da Premiação:
A Premiação do Cidadão Brumadinense Sustentável será realizada no dia 17/12/2014, data de aniversário de emancipação política do municí-
pio de Brumadinho.
O Prêmio será constituído por uma placa de tamanho e material a ser definido e custeado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 29 DE OUTUBRO DE 2014
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho no ano de 
2014, conforme pauta e programação a seguir:
Data: 04 de novembro de 2014 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 horas – Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:05 horas – Leitura e aprovação da Ata da Reunião do dia 30/09/2014;
16:15 horas – Leitura de aprovação do Regimento Interno do COMDESP;
17:00 horas -Leitura e aprovação do Decreto de Recomposição dos membros do COMDESP;
17:20horas – Assuntos Diversos;
17:30 horas – Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifi-
cativa de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; (31)9708-1809; comdespbrumadinho@gmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
 Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
5 de novembro de 2014
Convocação
Prezados Conselheiros e Conselheiras, artistas locais, agitadores culturais, produtores e todos que queiram colaborar com o Conselho:
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e 
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Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO ORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na QUARTA-FEIRA, 5 (cinco) DE 
NOVEMBRO, com início às 14 HORAS, no PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO.
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não das atas da reuniões de 1º e 10 de outubro de 2014;
2- Informes rápidos sem discussão e sem deliberações;
3- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei de instituição do Conselho para substituir a atual lei 1.219/2001 (Co-
ordenador: Reinaldo; membros: Itamar; Diego; Aparecida; Keller; e Gustavo Morais);
4- Metropolitan Residence: Parecer do Conselho sobre o empreendimento, conforme exigência do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional): proposta de redação do conselheiro Reinaldo
5- Discussão e votação das propostas de mudanças no Regimento Interno (Coordenador: Reinaldo; membros: Elaine e Marcos);
6- Lei do Fundo Municipal de Cultura: o que fazer?
7- Recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”): como gastar os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)? 
Qual planejamento? 
- Apresentação, pelo Departamento de Cultura, de proposta de planejamento, contemplando demandas e gastos respectivos 
(Proposta de registro de bem imaterial: Guarda de Moçambique de Santa Efigênia).
8- Contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”);
Contamos com a presença de TODOS para que possamos fazer uma bela reunião, dando nossa necessária e urgente contribuição para as polí-
ticas culturais de nossa cidade. Sintam-se convidados também TODOS os suplentes para colaborarem nas discussões.
Abraço a todas e a todos!
Vereador Reinaldo Fernandes
Presidente
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