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Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade
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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

Brumadinho, segunda-feira, 31 de agosto de 2015  Ano 3 Edição 504

Dengue e Febre Chikungunya- 
Situação em 2015

Apesar do período de 
estiagem, alguns cuida-
dos ainda são fundamen-
tais para impedir o avanço 
da Dengue e Febre Chikun-
gunya. A melhor forma de 
prevenção continua sendo 
a eliminação dos criadou-
ros, não deixando água pa-
rada. A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizou inúmeras 
ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypt. En-
tre as medidas tomadas, O 
carro “fumacê” circulou na 
zona urbana do município 
entre maio e junho, abran-
gendo principalmente as 
regiões onde foi registra-
do maior número de casos 

suspeitos.
Em julho foi realizado o 

último LIRAa (Mapeamen-
to rápido dos índices de in-
festação por Aedes aegypt), 
que teve um resultado de 
0,2 correspondendo a um 
baixo risco de novo surto. 
Até junho deste ano, o nú-
mero total de notificações 
foi 553 (casos suspeitos). 
34% deles já foram encerra-
dos com 99 casos positivos, 
que corresponde a uma po-
sitividade de 53%. O crité-
rio de confirmação entre os 
casos positivos foi na gran-
de maioria das vezes (78%) 
o exame de sangue especí-
fico (sorologia). Os bairros 
que tiveram o maior núme-

ro de casos positivos foram 
os da região urbana, princi-
palmente Santa Cruz, Jota, 
Progresso, além do Centro. 
Observa-se um surto epi-
dêmico superior ao ocorri-
do no ano de 2014, porém 
inferior ao de 2013, on-
de foram mais de 1000 ca-
sos suspeitos e mais de 500 
confirmados.

Cuidados

Precisamos continuar 
contando com a colabora-
ção de toda a população 
Brumadinhense no comba-
te ao mosquito Aedes ae-
gypt, pois além de trans-
mitir a dengue e a febre 

Chikungunya, descobriu-
-se que ele pode transmitir 
ainda um outro tipo de vi-
rose, causada pelo Zika ví-
rus. É importante lembrar 
mais uma vez que no perí-
odo seco, os ovos do mos-
quito não morrem. Eles fi-
cam em estado de latência 
e assim que as chuvas re-
tornam eles eclodem e nas-
cem novas larvas do Aedes 
aegypt. Portanto, estamos 
diante do risco de introdu-
ção de duas novas doenças 
virais em nossa cidade.

Para informações, entre 
em contato com o Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde através do 31 3571-
2814 ou 31 3571-3047.
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Atos do Executivo 

LEI Nº 2.182 DE 31 DE AGOSTO DE 2015
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação, nos sites oficiais, das despesas com combustíveis utilizados em veículos da Administração 
Pública direta e indireta.”
O Povo do Município de Brumadinho por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica a Administração direta e indireta do Município de Brumadinho, obrigada a disponibilizar nos seus sítios oficiais, o demonstrati-
vo dos gastos realizados com combustíveis (álcool, gasolina, óleo diesel, gás natural veicular – GNV, entre outros), utilizados nos veículos de 
propriedade do Município.
Art. 2° - O demonstrativo deverá ser publicado mensalmente, detalhando, especificamente, o número do veículo, placa, cor, ano e modelo, 
quilometragem rodada no mês, e a quantidade de combustível consumido no mês respectivo.
Parágrafo Único: O demonstrativo deverá permanecer disponível no site, para consulta pública, durante todo o mandato/legislatura.
Art. 3° - As informações de que trata esta Lei deverão constar dos respectivos sítios oficiais, a partir de 30 (trinta) dias da data da publicação.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 31 de agosto de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.183 DE 31 DE AGOSTO DE 2015
“Proíbe a exigência da anexação de fotografia em currículos, a discriminação quanto a idade, sexo, cor e raça, e quanto ao estado civil, em 
anúncios de vagas de empregos, por empresas sediadas no Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - É proibido às empresas sediadas no Município de Brumadinho exigir a anexação de fotografias nos currículos de candidatos a empre-
gos, bem como a discriminação quanto a idade, sexo, cor, raça e estado civil, em anúncios de vagas de empregos, salvo quando a natureza da 
atividade exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.
Parágrafo Único: A infração disposta no caput deste artigo será caracterizada “ato discriminatório”.
Art. 2° - O descumprimento da presente Lei acarretará à empresa infratora as seguintes penalidades:
Advertência e multa no valor correspondente a 25 (vinte e cinco) UFB’s – Unidade Fiscal de Brumadinho, podendo ser elevada em até 100%, 
considerando o porte da empresa.
Em caso de reincidência, cassação do alvará de funcionamento.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 31 de agosto de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.184 DE 31 DE AGOSTO DE 2015
“Proíbe o uso de andadores infantis em creches e escolas sediadas em Brumadinho.”
O Povo do Município de Brumadinho por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica proibido o uso de quaisquer equipamentos conhecidos como andadores infantis em creches e escolas, públicas ou particulares, 
sediadas neste Município.
Art. 2° - Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o Município deverá estabelecer regras para sua fiscalização, em Decreto.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 31 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

convenentes: Prefeitura Municipal de Brumadinho e Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio 019/2014
Vigência: 28/08/2015 a 30/09/2015
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Controladoria Interna

 

 
ROTEIRO DE CONTROLE E CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS 

PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA 
 

I- DADOS DO PROCESSO 
PAC nº: ________/_______       Modalidade: ______________      nº _______        Contrato nº: ______/____ 
Data de Assinatura do Contrato/Aditivo    ____/_____/_____ 
Data de Vencimento do Contrato/Aditivo ____/_____/_____ 
Unidade (s) Requisitantes (s): 
Credor (es): 
Objeto 

II - NF/RECIBO/FATURA Nº S/N/X 
01 Está dentro do Prazo de Validade?  
02 Destinatário (Endereço/CNPJ)?  
03 Especificação dos materiais/serviços?  
04 Data de emissão/ Data de saída  
05 Número do Contrato  
06 Valores Unitários.  
07 Valor Total.  
08 Período da Prestação do Serviço/Entrega do Material  
09 Destaque INSS/ISS a ser retido na fonte.  
10 Atestado de Conformidade: carimbo com data e assinatura.  

III - COMPRA/PRESTAÇÃO SERVIÇO 
11 Material/serviço entregue corresponde ao determinado na OF ou OS?  
12 Prazo de entrega em conformidade com o determinado na OF/OS?  
13 Valor da OF/OS em conformidade com a NF?  
14 OF/OS anterior a emissão da NF?  
15 Demonstrativo de pagamento de pessoal contratado?  
16 A despesa corresponde ao objeto do contrato?  
17 Relatório de Atividades/Serviços prestados pelo Fornecedor?  
18 Matéria veiculada? (se for publicidade)  
19 CND Conjunta, CNDT e FGTS  

IV - OBRAS 
20 Planilha de Medição? (se exigida contrato)  
21 Quantidades acumuladas compatíveis com o estágio de execução da obra;  
22 Valor da Medição conferido conforme preços unitários do contrato e reajustes;  
23 Matricula no CEI/INSS;  
24 Relatório de Desempenho do Fornecedor;  
25 GFIP correspondente ao período de medição;  
26 Termo de recebimento provisório;  
27 Baixa do registro CEI/INSS (última medição)  

 

Declaro que as despesas relativas a este processo estão de acordo com as normas contratuais e 
com o Respectivo Processo Administrativo de Compras. 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

 
Brumadinho, _____ de _____________de 2015. 

 
OBS. Encaminhar cópias de Notas Fiscais e planilhas ao Setor competente para serem anexa-
das ao Processo Administrativo. 

CONFERIDO, em  
 

____/____/________ 
 
 
 

_______________________ 
Controladoria Interna 

 
   Legenda: (PAC) - Proc. Adm. De Compras; (OF) - Ordem de Fornecimento;  (OS) - Ordem de Serviço; (S) - Sim; (N) - Não;  

(X) -  Não se aplica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
 

Definições dos itens constantes no Roteiro para Controle e Conferência de  
Documentos para Liquidação e Pagamento da Despesa 

 

I DADOS DO PROCESSO 
PAC nº   Informar o número do Processo Administrativo de Compras e ano em que o processo 

foi aberto; 
Modalidade nº Informar a Modalidade da aquisição e ano.  PAC. EX: Pregão Presencial  nº. 001/07 
Contrato/nº  Número do Contrato e ano.  

Data de Assinatura do Contrato/Aditivo Informar a data de término do contrato ou aditivo. 
Data de Vencimento do Contrato Informar a data de término do contrato ou aditivo  
Unidade Requisitante: Secretaria que administra o contrato ou que solicitou a aquisição dos bens/serviços 
Credores: Nome de quem está fornecendo o produto ou prestando o serviço. 
Objeto: É o que esta se comprando ou serviço que está sedo prestado.  

II -  NOTA FISCAL/ RECIBO/FATURA Nº ____________ 
01-Está dentro do Prazo de Validade? Determinadas notas fiscais têm prazo para sua emissão, verificar se a nota está dentro 

do prazo de validade 
02-  Destinatário (Endereço/CNPJ)? Conferir o nome do destinatário, o endereço e o CNPJ. (não deixar de conferir, pois 

muitas vezes quando a aquisição é feita pela saúde, mas com dotação da Administração, 
os documentos fiscais podem vir com os dados do Fundo Municipal de Saúde). 

03- Especificação dos Materiais/serviços Conferir se a especificação da nota fiscal é a mesma do contrato/do empenho e da 
ordem de fornecimento 

04- Data de Emissão e data de Saída Conferir a emissão da nota fiscal e a sua saída. As datas podem ser iguais, porém a data 
de saída jamais poderá ser inferior a data de emissão. 

05- Número do Contrato Conferir se o fornecedor citou o numero do contrato (se houver) na nota fiscal, se não, 
pedir para que o fornecedor cite no documento o numero do contrato e também o 
numero do processo licitatório. 

06- Valores unitários Conferir se todos os itens possuem valores unitários e se esses conferem com o valor 
total dos itens. Ex: valor unitário 10,00 ; itens 02 – valor total = 20,00. 

07- Valores totais Conferir se o valor total fecha com a soma de todos os campos de valores da nota. 
08 - Período da prestação de servi-
ço/entrega do material 

Conferir se o fornecedor informou no documento fiscal o período de prestação dos 
serviços e se essa está de acordo com o contrato e ordem de fornecimento ou ainda se 
o material esta sendo entregue dentro do prazo estipulado no contrato ou ordem de 
fornecimento. (é importante essa conferência, pois terá reflexo no prazo de validade 
dos produtos caso o fornecedor demore para realizar a entrega) 

09 - Destaque INSS/ISS a ser retido na 
fonte. 

INSS - Ocorre principalmente nos casos de prestação de serviços em que é empregada 
mão de obra. Verificar se há exigência legal de retenção na fonte do imposto. ISS- Ocor-
re nos casos de prestação de serviços, ficar atento se houve destaque do imposto. 

10- Carimbo de “ATESTO” com data, ca-
rimbo e assinatura. 

De fundamental importância para liquidação do documento fiscal. Os servidores que 
receberem a mercadoria devem apor seu carimbo de identificação, datar e assinar nos 
campos correspondentes. 

III- COMPRA/PRESTAÇÃO 
11-Material/serviço entregue corresponde 
ao solicitado na OF ou OS? 

Verificar se o material/serviço entregue pelo fornecedor/prestador é o mesmo da or-
dem de fornecimento ou ordem de serviço. ( comparar também com o contra-
to/empenho) 

12- Prazo de entrega em conformidade 
com o determinado na OF/OS? 

O material/serviço foi entregue/prestado dentro do prazo previsto na ordem de forne-
cimento ou ordem de serviço. Se não estiver em desconformidade informa, a Secretária 
de Administração e ao Controle Interno, antes de efetuar o recebimento para as provi-
dencias cabíveis e orientações conforme cada caso. 
 

13- Valor da OF/OS em conformidade com 
NF. 

Verificar se o valor da nota fiscal é o mesmo constante na ordem de fornecimen-
to/serviço 

14- OF/OS anterior a emissão da NF Verificar se a data da ordem de fornecimento/serviço é anterior a data de emissão da 
nota fiscal. (Primeiro solicita depois recebe o material/serviço) 
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO Extraordinária
Senhor (a),
O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, no uso de suas atribuições convida V. Sa. 
para participar da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, conforme 
abaixo:

 
 
 

 
 

15- Demonstrativo de  pagamento do 
pessoal contratado. 

Em alguns contratos é exigido que o fornecedor anexe à nota fiscal o comprovante de 
pagamento do  pessoal que prestou serviços . Ficar atento ao contrato se há essa exi-
gência. 

16- A despesa corresponde ao  objeto do 
contrato. 

Verificar se o produto ou serviço que está sendo pago é o mesmo objeto que foi contra-
tado. Verificar o objeto do contrato com empenho e documentos fiscais recebidos. 

17 - Relatório de atividades/serviços pres-
tados pelo fornecedor? 

Verificar se no contrato há a exigência de vir juntamente com a nota fiscal, um relatório 
de atividades ou serviços realizados. Se houver a exigência e o fornecedor não apresen-
tar, solicitar imediatamente. 

18-  Matéria veiculada (se for publicidade) Esse campo somente se aplica no caso de alguma matéria enviada para jornal etc. juntar 
cópia do jornal onde a matéria foi veiculada, para comprovar a publicação. 

19 – CND Conjunta, CNDT e FGTS? Verificar se  as certidões estão válidas antes da  liquidação e pagamento da despesa. 
Caso não estejam, entrar em contato imediatamente com fornecedor/prestador do 
serviço. 
 
CND Conjunta:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/ 
CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1 
 
FGTS www.https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 
 
CNDT: https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/inicio.faces 
 

V- OBRAS 
20- Planilha de medição (se exigida contra-
to) 

Para pagamento, verificar se há exigência no contrato da apresentação de uma planilha 
de medição. 

21- Quant. Acumuladas compatíveis com o 
estagio de execução da obra. 

Verificar se o que esta sendo cobrado é compatível com o que foi executado, em caso 
de dúvidas pedir auxilio a um engenheiro ou equivalente, pois, se não houver conferen-
cia há o risco do fornecedor cobrar por um estágio da obra que ainda não foi realizado. 

22- Valor da medição conferido conforme 
preços unitários do contrato e reajustes. 

Verificar se o valor cobrado pela medição é o mesmo que consta do contrato e dos 
reajustes firmados. 

29- Matricula no CEI/INSS. Via de regra para toda obra é exigido um Cadastro Especial no INSS –CEI ou mesmo a 
matricula no INSS. Verificar se é uma exigência do contrato e solicitar do prestador do 
serviço. 

23- Relatório de Desempenho do fornece-
dor. 

Verificar se o contrato exige um relatório de desempenho do fornecedor, neste caso, o 
relatório é confeccionado pelos profissionais da própria secretária e tem por finalidade 
averiguar se o fornecedor esta prestando os serviços em conformidade com o contrato 
aplicando as técnicas corretas, materiais de boa qualidade etc, de acordo com cada 
obra. 

24-GFIP correspondente ao período de 
medição. 

Muitos contratos exigem a apresentação da GFIP relativa ao período de medição da 
obra. É uma forma de garantir que todas as contribuições e impostos estão sendo reco-
lhidos e que o pessoal da obra está devidamente regulamentado perante o Ministério 
do Trabalho. 

25- Termo de recebimento provisório Aplicável para a última medição. A obra é recebida em caráter provisório e somente 
após o aval dos técnicos do município é que a mesma é recebida em caráter definitivo. 

26- Baixa do registro CEI/INSS (última 
medição) 

Também somente aplicável a última medição. S e o prestador abriu uma matricula, 
deve, ao final da obra solicitar a baixa da mesma (é também uma questão de segurança 
para a Administração Pública). Verificar se consta a exigência no contrato de apresenta-
ção da baixa, se não constar alertar ao setor de licitação para colocar em termo aditivo 
a exigência. 

Obs: Após preenchimento do Roteiro e Conferência dos documentos para Liquidação e Pagamento da Despesa, declarar que as despe-
sas relativas ao processo que estão de acordo com normas contratuais e com o respectivo Processo Administrativo de Compras; devi-
damente assinado com carimbo do responsável e data.  
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Data: 04 de setembro de 2015
Local: Sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
Rua Governador Valadares, 75, Centro de Brumadinho.
Horário: 09:00 horas
ITEM 01- Abertura da reunião e verificação de quórum
ITEM 02- Apresentação e relatório das ações da Secretária Municipal de Turismo e Cultura no que tange ao patrimônio histórico de Brumadinho
ITEM 03- Discussão e aprovação do Regimento Interno
ITEM 04- Informes sobre as demandas urgentes de preservação do patrimônio histórico no município
ITEM 05- Apresentação e votação sobre as propostas da Secretária de Turismo e Cultura  sobre o Patrimônio Histórico de Brumadinho
ITEM 06-  Assuntos diversos e encerramento
Webert Douglas Fernandes de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Tomada de Preços 009/15. Contratação de empresa especializada p/ a elaboração de proje-
to de uma ponte sobre o Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na sede do Município de Brumadinho. Abertura: 17/09/2015, às 
10:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres.058/15 Aquis. de material de escritório e formulário contínuo, p/ a Sec. de 
Administração e Sec. de Meio Ambiente, mediante fornecimento único. Abertura: 16/09/2015, às 09:00h. PP 061/15 Aquis. de Gêneros Alimen-
tícios para a Merenda Escolar, p/ a Sec de Educação, mediante fornecimento parcelado. Abertura: 18/09/2015, às 09:00h PP 062/15 Aquis. de 
Eletrodoméstico, p/ a Sec. de Administração e Sec. de Turismo e Cultura, mediante fornecimento único. Abertura: 21/09/2015, às 09:00h. Ver 
site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou Brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG.  O prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições, declara revogado o processo de Licitação 
078/2015, Pregão Presencial 036/2015 – SRP 001/2015 , com amparo legal no artigo 49 da Lei 8.666/93. Antônio Brandão-Prefeito

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento 
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
135

DISPENSA  35 Art. 24 – inciso II
Aquisição de camisetas, a pedido 
da Secretaria Municipal de Ação 

Social. 
R$3.900,00

ATHOS COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento de 
Debito Fiscal Nº 044/2015

Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização

DATA
31/08/2015

Proc:215/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Diclorina Indústria Comercio e Prestação de Serviços Ltda ME 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
 Av. Monteiro Lobato

NÙMERO
905

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Conj. Ovídio Guerra

MUNICÍPIO 
Lagoa Santa 

U.F. 
MG

CEP 
33.400.000

FONE
36872130

CNPJ/CPF  05.919.869/0001-58 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64032009

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do 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: Prefeitura de Brumadinho/MG.
Exercício: 2015.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Recolhido 3 % Enquadramento  7.12-5% Diferença 2% Valor a recolher R$

242-NFE/jun/15
249-NFE/jul/15

R$ 87.617,46
R$ 90.856,08

R$ 2.628,52
R$ 2.725,68

R$ 1.752,34
R$ 1.817,12

R$ 1.752,34
R$ 1.817,12

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Descritos, Lei C. 116/2003.
Alíquota: 5%. R$

 3
.5

69
,4

6
Va

lo
r d

 im
po

st
o

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
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