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DOM
B R U M A D I N H O

Prefeitura entrega kits para apicultores
Pelos menos 10 famílias foram beneficiadas,
o que garantirá mais renda aos produtores

Luiz A
ndrieu

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

DOM
B R U M A D I N H O

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, quinta-feira, 4 de dezembro de 2014  Ano 2 Edição 327

 A Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento 
Econômico, Pecuária e 
Abastecimento realizou a entrega 
de kits para apicultores de 
Brumadinho. Ao todo, 10 famílias 
foram beneficiadas com roupas 
e equipamentos especiais para a 
produção do mel. Os apicultores 
foram capacitados para 
exercerem a tarefa da produção 
de própolis e mel.
 Os equipamentos 
ficarão na sede da ASPRUB – 
Associação dos Produtores Rurais 
de Brumadinho e serão utilizados 

pelos produtores. Foi entregue 
à instituição uma centrífuga, 
decantador, mesas, entre  outros 
equipamentos
 Com a entrega dos 
materiais, a Prefeitura está 
garantindo mais oportunidade de 
geração de renda aos produtores 
do município. Brumadinho 
tem registrado um aumento 
expressivo na produção de mel 
e própolis. Além de vender para 
o mercado externo, a produção 
também poderá ser entregue 
nas escolas do próprio município, 
através do PNAE – Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.
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DOM
BRUMAD INHO

ERRATA

Na publicação do dia 03/12/2014, no DOM de n° 326, na página n° 11, substitui-se a "Ata da décima primeira reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB" por este arquivo abaixo:

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia treze de novembro 
de dois mil e quatorze, às treze horas e treze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 75 – 
centro, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Indicação da nova representante da Secretaria de 
Turismo e Cultura; c). Apresentação das Dotações Orçamentárias referente ao Fundo Municipal de Turismo; d). Palavra Franca. Dando início a 
reunião, a Vice Presidente do conselho Sr.ª Andrea Drummond cumprimenta a todos os conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais 
estavam presentes: a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura repre-
sentante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Ve-
redas do Paraopeba, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Sofia Lorena Var-
gas representante das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, 
o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações 
Ambientalistas, o Sr. Pascoal Moreira Filho representante das Associações de Produtores Rurais, a Diretora de Turismo Karla Talita Silva Linhares 
e os convidados do conselho Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda e Pedro Henrique. Após registro dos conselheiros, a Sr.ª Andrea salienta que com a 
saída do Presidente Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda, ela sendo a Vice Presidente iria conduzir as ações e os trabalhos desta reunião, mas sugere 
que marcássemos uma reunião extraordinária para o dia 13/11 para elegermos um novo presidente, porém manteríamos os demais represen-
tantes da Secretaria Executiva do COTURB sendo composta por Vice presidente e o Secretário do conselho. Estando todos de acordo, Andrea 
faz a leitura da ata da reunião anterior que dispõe da continuação do planejamento das ações do conselho. Aproveitando a ocasião, faz 
também a leitura, do OFÍCIO 392/2014 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que dispõe da indicação da Sr.ª Karla Talita Silva Linhares 
como representante titular da referida secretaria, no Conselho Municipal de Turismo. Em seguida a Sr.ª Andrea passa a palavra para a Sr.ª Karla 
dar continuidade a pauta de reunião. Com a palavra, Karla cumprimenta a todos os conselheiros e faz apresentação das Dotações Orçamen-
tárias referente ao Fundo Municipal de Turismo. Ressalta ainda que o valor total dessas dotações é de R$ 22.700,00 e que precisam ser gastas 
ainda este ano para que possamos ser contemplados com o ICMS Turístico 2015. Dentre as Dotações que poderão ser gastos os recursos 
deste fundo estão: “Manutenção do Conselho Deliberativo Municipal de Turismo”, Programa de Apoio a Estudos e Pesquisas Sobre a Atividade 
Turística”, Programa de Apoio a Projetos de Turismo”, e “Programa de Capacitação e Qualificação dos Profissionais e Gestores Políticos. Após a 
apresentação das Dotações, Karla sugere que, todos os conselheiros pensassem em ações e / ou projetos para movimentarmos este fundo, e 
que na próxima reunião a qual iremos instituir um novo presidente, aproveitaremos a oportunidade e apresentaremos as sugestões de gastos 
para o fundo. Após apresentação, Karla passa a palavra para a Sr.ª Andrea que faz as considerações finais comunicando aos conselheiros que a 
próxima reunião extraordinária do COTURB, será realizada no dia 19 de novembro as 13:00 na Secretaria de Turismo e Cultura. Não tendo mais 
nada a declarar, eu Andrea Drummond Sales lavrei a ata que segue assinada por todos.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 268 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Abre crédito especial para reforço de dotações orçamentárias”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no orçamento em execução no valor de R$4.737.000,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil 
reais), nas seguintes rubricas orçamentárias, conforme autorizado pela Lei 2.107 de 28 de novembro de 2014:

ASSINATURA DIGITAL
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Classificação Orçamentária    Ficha Código         FR  Descrição

02001001.02.062.0004.2.017 1087 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02005001.12.122.0011.2.020 1089 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02005001.12.122.0011.2.020 1088 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02005001.12.361.0012.2.024 1090 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02005001.12.361.0012.2.024 1091 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02005001.12.361.0012.2.024 1091 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02005001.12.365.0013.2.032 1092 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02009001.18.541.0034.2.060 1094 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02009001.18.541.0034.2.060 1093 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02010001.08.244.0022.2.068 1097 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02010001.08.244.0022.2.068 1095 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02010002.08.243.0022.2.075 1096 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02015001.04.122.0005.2.104 1098 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02015001.04.122.0005.2.104 1061 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02019001.04.131.0030.2.119 1099 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02020001.23.692.0027.2.129 1100 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02021001.27.812.0016.2.131 1101 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02021001.27.812.0016.2.131 1102 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02023001.04.031.0032.2.146 1103 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02023001.04.125.0032.2.146 1104 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02023001.15.421.0032.2.147 1106 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02023001.15.452.0032.2.053 1105 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02023001.15.452.0032.2.147 1107 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

02023001.26.782.0009.2.153 1108 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02023001.26.782.0009.2.153 1109 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Valor

11.000,00

485.000,00

500.000,00

350.000,00

63.000,00

392.100,00

10.000,00

200.000,00

116.200,00

365.000,00

104.200,00

100.000,00

213.000,00

80.000,00

242.000,00

87.000,00

138.000,00

167.000,00

23.000,00

67.500,00

370.000,00

44.000,00

279.000,00

250.000,00

80.000,00

Valor 4.737.000,00

Art. 2º - Como recursos à abertura de créditos especiais autorizados no art. 1º deste Decreto, ficam anuladas parcialmente as seguintes dota-
ções orçamentárias:

Classificação Orçamentária    Ficha Código         FR  Descrição

02005001.12.366.0014.2.033 1065 3190040000 200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

02019001.04.131.0003.2.190 1060 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02019001.06.122.0005.2.227 1047 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02019001.06.122.0005.2.227 1048 3190130000 200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02020001.23.692.0027.2.129 1059 3190110000 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02022001.13.392.0017.2.219 1052 3390390000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02023001.15.452.0032.1.052 1044 4490510000 200 OBRAS E INSTALAÇÕES

Valor

400.000,00

50.000,00

870.000,00

170.000,00

207.000,00

40.000,00

3.000.000,00

Total 4.737.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 28 de novembro de 2014.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 269 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento em execução no valor de R$2.941.470,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e um 
reais), nas seguintes rubricas orçamentárias, conforme autorizado pela Lei 2.108 de 28 de novembro de 2014:
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BRUMAD INHO

Classificação  Orçamentária

02007002.10.301.0018.2.038

02007002.10.301.0018.2.038

02007002.10.301.0018.2.038

02007002.10.301.0018.2.039

02007002.10.301.0018.2.039

02007002.10.301.0018.2.039

02007002.10.301.0018.2.040

02007002.10.301.0018.2.040

02007002.10.301.0018.2.042

02007002.10.301.0018.2.042

02007002.10.301.0018.2.043

02007002.10.301.0018.2.043

02007002.10.301.0018.2.163

02007002.10.301.0018.2.163

02007002.10.301.0018.2.164

02007002.10.301.0018.2.164

02007002.10.301.0018.2.164

02007002.10.301.0018.2.165

02007002.10.301.0018.2.165

02007002.10.302.0018.2.045

02007002.10.302.0018.2.045

02007002.10.302.0018.2.045

02007002.10.304.0018.2.049

02007002.10.304.0018.2.049

Ficha Código       FR Descrição

194 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

195 3190110000 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

196 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

210 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

212 3190110000 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

214 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

226 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

227 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

237 3190040000 100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

239 3190130000 100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

242 3190040000 100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

244 3190130000 100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

249 3190040000 148 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

250 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

252 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

255 3190110000 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

256 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

258 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

259 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

273 3190040000 102 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

274 3190110000 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

275 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

308 3190040000 150 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

309 3190130000 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Valor

65.500,00

165.000,00

52.250,00

263.000,00

386.000,00

144.500,00

1.000,00

220,00

8.700,00

2.000,00

6.500,00

1.400,00

115.000,00

25.000,00

489.000,00

108.000,00

130.000,00

27.000,00

6.000,00

402.000,00

330.000,00

166.000,00

38.500,00

8.900,00

Total 2.941.470,00

Art. 2º - Constitui recurso à abertura do crédito especial autorizado no art. 1º deste Decreto, o excesso de arrecadação nos termos do inciso II, 
do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 28 de novembro de 2014.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 270 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Brumadinho, nos dias que menciona, em face das comemorações natalinas 
e de fim de ano, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO que o dia 25 de dezembro de cada ano é feriado nacional dedicado às comemorações natalinas, de conformidade com o art. 
1º da Lei Federal 662 de 06/04/1949, com a redação que lhe deu o art. 1º da Lei Federal 10.607 de 19/12/2002;
CONSIDERANDO a diminuição da demanda pelos serviços públicos municipais devido às comemorações natalinas e de fim de ano;
CONSIDERANDO a conveniência e a oportunidade da adoção de medidas visando a redução das despesas da máquina administrativa munici-
pal;
CONSIDERANDO que serão preservados os serviços públicos essenciais, através de plantões mínimos necessários, no âmbito de cada Secreta-
ria Municipal, para o atendimento às eventuais demandas de serviços públicos pelos munícipes;
DECRETA:
Art. 1º - Fica Declarado “Ponto Facultativo” em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Brumadinho nos dias 24, 26, e 31 de 
dezembro de 2014; e 02 de janeiro de 2015.
Art. 2º - A medida prevista no dispositivo do artigo 1º, não se aplica aos serviços de natureza hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA e do Hospital da Sede Municipal, além da Unidade de Atendimento Integrado – UAI Piedade do Paraopeba, ficando ainda mantidos os 
serviços municipais essenciais, devendo cada Secretaria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respec-
tivos plantões, os quais deverão funcionar normalmente naqueles dias.
Art. 3º - A Jornada de Trabalho nos dias mencionados no artigo 1º deste Decreto não será considerada serviço extraordinário.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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BRUMAD INHO

DECRETO Nº 273 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, a pedido”. 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE SAMPAIO, matrícula 8953, nomeado em 01/10/2014, exonerado, a pedido, a partir de 26 
de novembro de 2014, do cargo de chefe de serviços, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica a servidora BRUNA RITA DE PAULA, matrícula 3536, empossada em 26/01/2005, exonerada, a pedido, a partir de 30 de novembro 
de 2014, do cargo de agente operacional III e das funções de chefe de setor, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 3º. Ficam os servidores abaixo relacionados, exonerados, a pedido, a partir de 30 de novembro de 2014, dos cargos que mencionam, pre-
visto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010:

NOME CARGO NOMEAÇÃO

Clodoaldo Evangelista Rodrigues Chefe de Serviços 20/03/2014

Edgar Ribeiro de Paula Agente Condutor I 01/10/2014

João Edson Pereira Chefe de Divisão 01/02/2013

José Roberto Donizetti Constantino Chefe de Serviços 02/01/2013

Márcia Moraes do Carmo Assessor Administrativo 02/01/2013

Rosangela Moreira Dias Chefe de Serviços 01/08/2014

Silvana Ana do Nascimento Chefe de Serviços 02/09/2014

Thamira Maia Braz Chefe de Serviços 05/05/2014
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 274 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Retifica o nome da servidora mencionada no Decreto 160 de 28 de julho de 2014.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art.99, VII, da lei Orgânica Municipal e em conformidade com os 
artigos 53 e 54, parágrafo II, da Lei Complementar Municipal nº 39/2004;
CONSIDERANDO que na edição do Decreto 160 de 28 de julho de 2014, ocorreu erro material no nome da servidora cedida;
DECRETA:
Art. 1º. Fica retificado o nome da servidora Ruth Maria Oliveira Chagas mencionada no Decreto 160 de 28 de julho de 2014 para RUTH MARIA 
DE OLIVEIRA CHAVES.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 28 de julho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 275 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2014 nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere Artigo 99, Inciso VII, da Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n° 101/2000, de 04 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 4.320/1964, de 17 de março de 1964;
DECRETA:
Art. 1º – Para encerramento do exercício financeiro de 2014, os órgãos componentes da Administração Municipal, os agentes responsáveis 
pela guarda e administração de dinheiro, ou equivalentes, no âmbito das respectivas competências, devem adotar as normas legais e regula-
mentares aplicáveis e os procedimentos preparatórios estabelecidos neste Decreto de acordo com as seguintes datas limites:
I – Até o dia 19 de dezembro de 2014 para emissão de Notas de Empenho; 
II – Até o dia 19 de dezembro de 2014 para a emissão de Sub-empenhos destinados a Liquidação da Despesa; 
III – Até o dia 19 de dezembro de 2014 para recolhimento do saldo não aplicado de adiantamento;
IV – Até o dia 19 de dezembro de 2014 para o pagamento de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias;
V – Até o dia 19 de dezembro de 2014 para protocolo das respectivas prestações de contas na Secretaria Municipal de Fazenda, ou outro 
órgão competente;
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Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Administração poderá recusar o recebimento de solicitação de compras e serviços, a partir de 09 
de dezembro de 2014, sempre que não houver prazo suficiente para o cumprimento do disposto no Inciso “I” deste artigo.
Art. 2º – Os agentes e as unidades mencionados no art.1º deste Decreto, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2014, devem 
adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro, econômico e patrimonial do 
Município, bem como daquelas cujos saldos serão transferidos para o exercício subsequente.
§ 1º – As contas movimentadas em instituição bancária devem ter seus saldos devidamente conciliados pela unidade gestora responsável 
pelas respectivas movimentações, e as conciliações revisadas pelo gestor ou responsável que as manterá a disposição dos órgãos de controle 
interno e externo.
§ 2º – As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas, diariamente, inclusive durante o mês de dezembro, deven-
do ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências.
§ 3º – Compete ao Responsável pela Contabilidade, ou responsável equivalente, a obrigatoriedade de dentro do exercício, promover a conci-
liação e ajustes das contas patrimoniais de acordo com o princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência das 
informações sobre o patrimônio do órgão ou entidade.
§ 4º – Compete ainda ao Responsável pela Contabilidade ou responsável equivalente, a conferência dos dados dos relatórios emitidos pelo 
SIACE/PCA do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, confrontando-os com os registros do Sistema Contábil do Município.
§ 5º – As diferenças porventura apuradas deverão ser objeto de medidas administrativas a serem adotadas pelos dirigentes dos órgãos e enti-
dades para sua regularização, bem como de notas explicativas a serem anexadas ao processo de prestação de contas anual.
Art. 3º – Excetuam-se do disposto no art. 1º, deste Decreto, os empenhos referentes a despesas com pessoal e dívida pública, bem como a 
despesas consideradas urgentes e inadiáveis, autorizadas expressamente pelo PREFEITO MUNICIPAL.
Art. 4º – As Secretarias e demais unidades gestoras terão até o dia 19 de dezembro 2014, para tornarem disponíveis os saldos de empenhos passí-
veis de cancelamento, os quais serão utilizados como fonte de abertura de crédito suplementar pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Planejamento diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo de 
empenhos estejam finalizadas até o dia 30 de dezembro de 2014.
Art. 5º – As despesas a serem inscritas em Restos a Pagar deverão estar em estrita observância à legislação.
Art. 6º – Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a suspender o acesso ao Sistema Contábil do Município, para efeito de emissão No-
tas de Empenho e Sub-Empenhos, a partir do 1º dia útil subsequente aos prazos estabelecidos nos incisos “I”, “II” e “IV” do Art.1º, deste Decreto. 
Art. 7º – O setor de Arrecadação deverá manter classificada, rigorosa e diariamente, a receita arrecadada do dia anterior.
Art. 8º – A Tesouraria deverá encaminhar à Contabilidade o último movimento de pagamentos realizados no mês de dezembro de 2014, até o 
dia 12 (doze) de janeiro de 2015. 
Art. 9º – O Setor de Arrecadação deverá encaminhar à Contabilidade o relatório de saldos existentes em dívida ativa no final do exercício de 
2014, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2015.
Art. 10º – A Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar à Contabilidade o relatório de compensação de precatórios formalizados no 
exercício de 2014, bem como a relação de precatórios que aguardam a inclusão em orçamento, existentes ao final do exercício, até o dia 15 
(quinze) de janeiro de 2015.
Art. 11º – Os bens móveis, imóveis e bens dos almoxarifados geral e setoriais, deverão ser inventariados fisicamente, por comissões especiais, 
nomeadas pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades.
§ 1º – As comissões especiais deverão ser constituídas e compostas de servidor público efetivo ou de ocupante de cargo em comissão, por 
meio de portaria ou resolução, observados, entre outros aspectos, o seguinte:
I – segregação de funções;
II – capacitação técnica específica;
III – adequação do grau de instrução;
IV – comprometimento;
§ 2º – Na constituição da comissão inventariante deverá ser evitada a recondução da totalidade dos membros que compunham comissão 
anterior, sendo recomendável manter pelo menos um de seus membros e nenhum servidor poderá ocupar a presidência da comissão em 
períodos subsequentes.
§ 3º – A publicação da nomeação das comissões especiais deverá ocorrer até o dia 12 de dezembro de 2014.
§ 4º – Após a publicação de que trata O § 3º deste artigo, cópia das portarias de nomeação deverão ser encaminhadas, imediatamente, à 
Controladoria Interna do Município.
§ 5º – Os titulares das Secretarias encaminharão circular para todas as unidades do órgão e entidades, determinando:
I – O período de duração do inventário data de início e término;
II – O caráter de urgência e prioridade das atividades a ele vinculadas;
III – A obrigatoriedade de franquear a unidade e os bens patrimoniais existentes;
IV – Que nenhum bem poderá ser movimentado entre as unidades do órgão e entidade durante a realização do inventário;
V – Que nenhum material permanente seja distribuído durante a realização do inventário.
§ 6º – O inventário geral deverá ser encaminhado às respectivas Contabilidades até o dia 20 (vinte) de janeiro de 2015.
Art. 12º – A Secretaria Municipal de Fazenda e os demais órgãos e entidades da Administração Municipal deverão encaminhar a Contabilidade 
e Controladoria Interna, até o dia 12 (doze) de janeiro de 2015, por meio de comissão nomeada pelos respectivos titulares, levantamento dos 
valores existentes na Tesouraria no final do exercício de 2014.
Art. 13º – A Câmara Municipal de Brumadinho deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade, até o 
dia 15 (quinze) de janeiro de 2015, o Balancete Mensal e o Demonstrativo da Execução da Despesa referente ao mês de dezembro de 2014, o 
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Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referente ao exercício de 2014, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens 
adquiridos no exercício.
Art. 14º – O Fundo Municipal de Brumadinho deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade, até o 
dia 15 (quinze) de janeiro de 2015, os extratos, conta corrente, conciliações bancárias, Balancetes da Receita e da Despesa, referentes ao mês 
de dezembro de 2014, bem como, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no exercício.
Art. 15º – A Secretaria de Administração – Departamento de Recursos Humanos, deverá encaminhar à Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de 
janeiro de 2015, o Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referente ao exercício de 2014.
Art. 16º – Compete à Controladoria Interna do Município a elaboração do relatório de controle interno concernente à avaliação da execução 
da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual nº. 102, de 17 de janeiro de 2008.
Parágrafo Único – Ficam os órgãos e entidades da Administração responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações da Controladoria 
Interna do Município, para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, bem como pelo acompanhamento da execução das demais 
disposições deste Documento.
Art. 17º – Até a prestação de contas anual do Município, devem ser consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilida-
de, à Apuração Orçamentária e ao Inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 18º – Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ficam, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da dispo-
nibilização dos relatórios e demonstrações contábeis de encerramento de exercício, obrigados a prestar informações à Controladoria Interna 
do Município, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam influir na interpretação dos resultados do exercício, bem como às 
incorreções de processamento que possam ocorrer nos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento de exercício.
Parágrafo Único – A não manifestação, no prazo estabelecido no caput deste artigo, implicará na validação dos resultados processados auto-
maticamente pelo Sistema Contábil do Município.
Art. 19º – O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto e ANEXO ÚNICO implicará na responsabilidade do servidor, da comis-
são, do gestor, do responsável pela contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas áreas de competên-
cia, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.
Art. 20º – As Notas de Empenho com saldos remanescentes relativos às quaisquer naturezas e ou elementos de despesas deverão ser devida-
mente justificados, caso contrário, serão anulados automaticamente.
Art. 21º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22º – Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 275 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014
Procedimentos e prazos estabelecidos para o encerramento do exercício financeiro de 2014.

PROCEDIMENTOS RESPONSÁVEL DATA LIMITE

Prestação de informações à Controladoria Interna do Município – Art. 
16

Todos os órgãos e unidades do Art.1º.
Até 10 dias úteis a partir da 
disponibilização dos relató-

rios de encerramento.

A publicação da nomeação das comissões especiais – Art.11º, § 3º. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 12/12/2014

Emissão de Notas de Empenho – Art.1º, item I. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Recolhimento de saldo não aplicado de adiantamento – Art.1º, item III. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Conciliações bancárias – Art.2º, § 2º. Todos os órgãos e unidades do Art.1º.
Diariamente, inclusive no 

mês de Dez/2014

Emissão de Sub-Empenhos – para liquidação de despesas – Art.1º, item 
II.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Protocolo prestação de contas de adiantamentos – Art.1º, item V. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Pagamento de despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias – Art.1º, 
item IV.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Disponibilização dos saldos de empenhos passíveis de cancelamento 
– Art.4º.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 19/12/2014

Anulações de empenhos ou saldos de empenhos considerados insub-
sistentes – Art.4º, parágrafo único.

Secretaria Municipal de Planejamento. Até 30/12/2014

Encaminhar às respectivas contabilidades o inventário geral – Art.11º, 
§ 6º.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 20/01/2015

Encaminhamento dos processos pagos no exercício de 2014 – Art.8º. Tesouraria. Até 12/01/2015
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Encaminhar relatório dos valores existentes em tesouraria, 
estoques e inventário dos bens móveis e imóveis, ao final do 

exercício de 2014 – Art.12º.
Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 12/01/2015

Encaminhar à contabilidade relatório de compensação de 
precatórios formalizados no exercício de 2014, bem como a 
relação de precatórios aguardando inclusão em orçamento, 

existentes ao final do exercício de 2014 – Art.10º.

Procuradoria Geral do Município. Até 15/01/2015

Encaminhar à contabilidade relatório de saldos existentes em 
dívida ativa no final do exercício de 2014 – Art.9º.

Departamento de Arrecadação. Até 15/01/2015

Encaminhar à Secretaria de Fazenda Balancete Mensal, 
Demonstrativo da Execução da Despesa, Demonstrativo da 
Remuneração dos Agentes Políticos do exercício de 2014, 

Demonstrativo do Inventário dos Bens Patrimoniais e a Relação 
dos Bens Adquiridos no exercício de 2014 da CÂMARA MUNICÍ-

PAL – Art.13º.

CÂMARA. Até 15/01/2015

Encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamen-
to de Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2015, 
os extratos, conta corrente, conciliações bancárias, Balancetes 
da Receita e da Despesa, referentes ao mês de dezembro de 
2014, bem como, o inventário dos bens patrimoniais e a rela-
ção dos bens adquiridos no exercício do Fundo Municipal de 

Saúde – Art. 14º.

Fundo Municipal de Saúde. Até 15/01/2015

Encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda – Departamen-
to de Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2015, o 
Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referen-
te ao exercício de 2014, apurado pela Secretaria de Administra-

ção/Departamento de Recursos Humanos – Art. 15º.

Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração.

Até 15/01/2015

Conciliação das contas patrimoniais – Art.2º, § 3º.
Contabilidade ou responsável equiva-

lente.
Até 20/01/2015

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Errata: Pregão Pres.113/14, Contratação de empresa especializada para locação de materiais 
necessário para ornamentação/decoração natalina em prédios públicos, praças, árvores, palmeiras que compõem o sítio histórico do Municí-
pio de Brumadinho/MG:  Onde se lê Montagem : terá um prazo  de 20 dias  para ser executado, Leia- se: Montagem : terá um prazo  de 05 dias  
para ser executado, Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO Aviso de Licitação: Pregão Pres.110/14,- Aquisição de Câmera e Equipamento Fotográfico, Cartão de Memória, 
Mini Gravador de Voz e Data Show, para a Secretaria de Governo, mediante fornecimento único. Abertura: 18/12/2014, às 09:00h. Ver sitewww.
brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net   Antônio Brandão-Prefeito.
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