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É uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que provoca sintomas parecidos com a 
dengue.
Sintomas: Febre, dor moderada nas articulações, inchaço intenso nas articulações, conjuntivite e 
manchas vermelhas e brancas na pele. Os  demais  sintomas  são parecidos com a dengue.

Zika Vírus

Campanha de combate à 

DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA e ZIKA VÍRUS

PRINCIPAIS CUIDADOS PARA COMBATER O Aedes aegypti 

Ao constatar qualquer desses sintomas acima, a pessoa deve procurar imediatamente o atendimento médico

A eliminação do mosquito Aedes aegypti é uma tarefa de cada cidadão
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 239 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
“Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2015 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 2015, 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 regulamenta-
res aplicáveis e os procedimentos preparatórios estabelecidos neste Decreto de acordo com as seguintes datas limites:
I – Até o dia 18 de dezembro de 2015 para emissão de Notas de Empenho;
II – Até o dia 23 de dezembro de 2015 para a emissão de Sub-empenhos destinados a Liquidação da Despesa;
III – Até o dia 18 de dezembro de 2015 para recolhimento do saldo não aplicado de adiantamento;
IV – Até o dia 23 de dezembro de 2015 para o pagamento de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias;
V – Até o dia 18 de dezembro de 2015 para protocolo das respectivas prestações de contas na Secretaria Municipal de Fazenda, ou outro órgão 
competente;
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Administração poderá recusar o recebimento de solicitação de compras e serviços, a partir de 11 de 
dezembro de 2015, 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 2015, 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, devendo 
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 des-
pesas consideradas urgentes e inadiáveis, autorizadas expressamente pelo PREFEITO MUNICIPAL.
Art. 4º – As Secretarias e demais unidades gestoras terão até o dia 18 de dezembro 2015, para tornarem disponíveis os saldos de empenhos 
passíveis 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 em-
penhos estejam finalizadas até o dia 31 de dezembro de 2015.
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 2015, até o 
dia 12 (doze) de janeiro de 2016. 
Art. 9º – O Setor de Arrecadação deverá encaminhar à Contabilidade o relatório de saldos existentes em dívida ativa no final do exercício de 
2015, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2016.
Art. 10 – A Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar à Contabilidade o relatório de compensação de precatórios formalizados no 
exercício de 2015, bem como a relação de precatórios que aguardam a inclusão em orçamento, existentes ao final do exercício, até o dia 15 
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(quinze) de janeiro de 2016.
Art. 11 – 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 ante-
rior, 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 11 de dezembro de 2015.
§ 4º – Após a publicação de que trata O § 3º deste artigo, cópia das portarias de nomeação deverão ser encaminhadas, imediatamente, à Con-
troladoria 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 2016.
Art. 12 – 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 2016, por meio de comissão nomeada pelos respectivos titulares, levantamento dos 
valores existentes na Tesouraria no final do exercício de 2015.
Art. 13 – A Câmara Municipal de Brumadinho deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade, até o 
dia 15 (quinze) de janeiro de 2016, o Balancete Mensal e o Demonstrativo da Execução da Despesa referente ao mês de dezembro de 2015, o 
Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referente ao exercício de 2015, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens 
adquiridos no exercício.
Art. 14 – O Fundo Municipal de Brumadinho deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade, até o dia 
15 (quinze) de janeiro de 2016, os extratos, conta corrente, conciliações bancárias, Balancetes da Receita e da Despesa, referentes ao mês de 
dezembro de 2015, bem como, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no exercício.
Art. 15 – A Secretaria de Administração – Departamento de Recursos Humanos, deverá encaminhar à Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de 
janeiro de 2016, o Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referente ao exercício de 2015.
Art. 16 – 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. 17 – Até a prestação de contas anual do Município, devem ser consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilidade, 
à Apuração Orçamentária e ao Inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 18 – 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 automa-
ticamente pelo Sistema Contábil do Município.
Art. 19 – O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto e ANEXO ÚNICO implicará na responsabilidade do servidor, da comissão, 
do gestor, do responsável pela contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas áreas de competência, en-
sejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.
Art. 20 – As Notas de Empenho com saldos remanescentes relativos às quaisquer naturezas e ou elementos de despesas deverão ser devidamen-
te justificados, caso contrário, serão anulados automaticamente.
Art. 21 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 – Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 03 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 239 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
Procedimentos e prazos estabelecidos para o encerramento do exercício financeiro de 2015.

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 re-
latórios de encerramento.

A publicação da nomeação das comissões especiais – Art.11º, § 3º. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 11/12/2015

Emissão de Notas de Empenho – Art.1º, item I. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 18/12/2015

Recolhimento de saldo não aplicado de adiantamento – Art.1º, item 
III.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 18/12/2015

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

mês de Dez/2015

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

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 23/12/2015

Protocolo prestação de contas de adiantamentos – Art.1º, item V. Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 18/12/2015

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

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 23/12/2015

Disponibilização dos saldos de empenhos passíveis de cancelamen-
to – Art.4º.

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 18/12/2015

Anulações de empenhos ou saldos de empenhos considerados 
insubsistentes – Art.4º, parágrafo único.

Secretaria Municipal de Planejamento. Até 31/12/2015

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

Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 20/01/2016

Encaminhamento dos processos pagos no exercício de 2015 – Art.8º. Tesouraria. Até 12/01/2016

Encaminhar relatório dos valores existentes em tesouraria, esto-
ques e inventário dos bens móveis e imóveis, ao final do exercício 

de 2015 – Art.12º.
Todos os órgãos e unidades do Art.1º. Até 12/01/2016

Encaminhar à contabilidade relatório de compensação de preca-
tórios formalizados no exercício de 2015, bem como a relação de 

precatórios aguardando inclusão em orçamento, existentes ao final 
do exercício de 2015 – Art.10º.

Procuradoria Geral do Município. Até 15/01/2016

Encaminhar à contabilidade relatório de saldos existentes em dívi-
da ativa no final do exercício de 2015 – Art.9º.

Departamento de Arrecadação. Até 15/01/2016

Encaminhar à Secretaria de Fazenda Balancete Mensal, Demonstra-
tivo da Execução da Despesa, Demonstrativo da Remuneração dos 

Agentes Políticos do exercício de 2015, Demonstrativo do Inven-
tário dos Bens Patrimoniais e a Relação dos Bens Adquiridos no 

exercício de 2015 da CÂMARA MUNICIPAL – Art.13º.

CÂMARA. Até 15/01/2016

Encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de 
Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2016, os extratos, 
conta corrente, conciliações bancárias, Balancetes da Receita e da 
Despesa, referentes ao mês de dezembro de 2015, bem como, o 

inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos 
no exercício do Fundo Municipal de Saúde – Art. 14º.

Fundo Municipal de Saúde. Até 15/01/2016

Encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda – Departamen-
to de Contabilidade, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2016, o 

Demonstrativo da Remuneração dos Agentes Políticos referente 
ao exercício de 2015, apurado pela Secretaria de Administração/

Departamento de Recursos Humanos – Art. 15º.

Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração.

Até 15/01/2016

Conciliação das contas patrimoniais – Art.2º, § 3º. Contabilidade ou responsável equivalente. Até 21/01/2016
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DECRETO Nº 240 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
“Prorroga cessão de servidor à Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – 52ª Zona Eleitoral”
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 a prorrogação do prazo de requisição da servidora até 31/12/2016 conforme decisão no Processo Administrativo Digital in-
terno do TER/MG nº 1514111/2015 com publicação no DJE/TRE/MG em 24/11/2015, página 5; e ainda o ofício nº 052/2015-ZE052/MG do Juízo 
Eleitoral da Comarca de Brumadinho;
DECRETA:
Art.1º - Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2016 a cessão da servidora Rosa Adriana Dias Ferreira, efetiva no Quadro Permanente no Muni-
cípio de Brumadinho ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – 52ª Zona Eleitoral.
Art. 2º - Este Decreto perderá o efeito caso a servidora deixe de exercer o cargo para o qual está cedida, devendo reassumir imediatamente o 
exercício de seu cargo efetivo no Município de Brumadinho.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de a 01 de janeiro de 2016.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 03 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Prefeito MunicipalConselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO – CMDCA.  
Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de outubro de 2015, às 14h00min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, à Rua Dr. Vitor de 
Freitas, n° 28, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000. PAUTA: 1) INFORMES À MESA. Conselheiros presentes: Mônica Maria Sales de Oliveira (TI-
TULAR: Secretaria Municipal de Ação Social); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Administração); Cláudia Parreira dos Santos 
Soares (TITULAR: Secretaria Municipal de Educação); Edmilson Claúdio (SUPLENTE: Casa Guará); Rita de Cassia Campos Nicácio (TITULAR: Centro 
Espírita Pai Joaquim de Aruanda); Catarina de Sena A. Leite (SUPLETE: Pastoral da Criança); Adriane de Oliveira e Silva (TITULAR: Núcleo de De-
senvolvimento Humano e Econômico);  Fernanda Santos de Paula (SUPLENTE: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico)  e Convidada 
Vitórie Stefane ( Casa Guará) . Senhora Monica iniciou a fala e agradeceu a presença de todos. Em seguida passou a palavra para a representante 
titular da Estação Conhecimento, Sra. Adriane de Oliveira que se apresentou a plenária. Os conselheiros solicitam a Casa dos Conselhos que se 
faça uma consulta ao Conanda para verificar se o CMDCA está legalizado junto a este órgão. Sr. Múcio pronunciou dizendo que tem que marcar 
uma reunião em conjunto o CMAS com o objetivo de analisar o relatório da comissão fiscalizadora, executado junto a sede da AME. O Conselho 
CMDCA requer junto a Casa dos Conselhos informações sobre como proceder na devolução das carteiras que a Estação Conhecimento adquiriu 
com o Recurso FIA. Os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade que a vice-presidente do CMDCA será a Sra. Adriane de Oliveira, atu-
al representante da Estação Conhecimento. Os conselheiros solicitaram aos responsáveis pela Casa dos Conselhos fazer uma consulta jurídica 
sobre a viabilidade de se pagar aluguel de entidade que tenha projetos aprovados com o dinheiro do FIA.  Foram aprovadas, por unanimidade, 
Resolução Nº 08 de 26 de outubro de 2015 e Edital de captação de recursos junto ao FIA/2015. E, nada mais havendo a tratar, eu, Múcio Ananias 
Lara lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO – CMDCA.  Aos 05 
(cinco) dias do mês de novembro de 2015, às 13h00min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, à Rua Dr. Vitor de Freitas, 
n° 28, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000. PAUTA: 1) Informações sobre a conta do FIA; 2) Esclarecimento sobre o Projeto da UAITEC, man-
tido pela entidade AME 3) Doação das carteiras da Estação Conhecimento. Conselheiros presentes: Monica Maria Sales de Oliveira (TITULAR: 
Secretaria Municipal de Ação Social); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Administração); Cláudia Parreira dos Santos Soares 
(TITULAR: Secretaria Municipal de Educação); Edmilson Claúdio (SUPLENTE: Casa Guará); Rita de Cassia Campos Nicácio (TITULAR: Centro Espí-
rita Pai Joaquim de Aruanda); Catarina de Sena A. Leite (SUPLETE: Pastoral da Criança); Adriane de Oliveira e Silva (TITULAR: Núcleo de Desen-
volvimento Humano e Econômico);  Fernanda Santos de Paula (SUPLENTE: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico)  e os seguintes  
Convidados Vitórie Stefane ( Casa Guará); Lucas Romário Lara ( Projeto Carcará); Itamar José Barbosa (Secretaria de Ação Social); Márcia R. R. 
Nogueira (Secretaria de Administração); Cleonice Silva Gomes ( Entidade AME); Rozilene Luzia ( Conselho Tutelar) e as Representantes da Casa 
do Conselho: Maria Elizabete Campos e Thayne Silva Viera (Estagiária da Casa dos Conselhos). A reunião iniciou às 13:49hs, Sra. Monica deu início 
a reunião falando sobre quais pautas vão ser discutidas no dia de hoje. Dra. Elizabete apresentou o Sr. Lucas Lara do Projeto Viveiro Educador. 
Posteriormente Lucas se apresentou a plenária e começou a explicar sobre o projeto acima citado, informando que tem como foco as questões 
ambientais, mas que também tem a visão da participação da Criança e do Adolescente, informa ainda que o projeto não está totalmente pronto, 
pois precisa da aprovação do conselho. Sr. Mucio Lara fala a todos que o foco deste projeto não é para o CMDCA, mas está mais direcionado para 
o meio ambiente – que neste caso seria o CODEMA, e também deverá ser apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, é 
necessário também ter a tipificação do projeto, para que possa adquirir a aprovação.
 1) Dando continuidade a Presidente  Monica passa a palavra para o Sr. Itamar, que começou a discorrer sobre o recurso em contas bancarias 
do FIA, ressaltou a questão das contas bancarias em que o FIA está atualmente com 2 (dois) CNPJ, sendo que no CNPJ: 18.363.929/0001-40 da 
Prefeitura temos a conta de Nº109.518-8/FMDCA/FIA com o valor de R$147.610,66 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e dez reais e sessenta 
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e seis centavos) está seria a conta principal nesse CNPJ onde se repassava o recurso as entidades, conforme legislação e aprovação deste con-
selho, e a segunda conta de Nº15.70-X-SEP FIA com o valor de R$177.208,11 (Cento e setenta e sete mil e duzentos e oito reais e onze centavos) 
ambas com extrato do dia 05/11/2015, estas são contas que não se tem mais empenhos e que de acordo com a legislação e com a regulariza-
ção do FIA como pessoa jurídica deverão ser encerradas. Enquanto o CNPJ: 19.670.513/0001-38 do FIA conforme legislação em vigor, temos a 
conta de Nº21.136-2 – FMDCA FIA com o valor em conta de R$1.436.003,79 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil , três reais e setenta e 
nove centavos), sendo que está é a conta principal nesse CNPJ e há a necessidade de abrir mais uma conta, para que se separe os 20% (vinte 
por cento) do recurso que foi arrecadado no último Edital Nº 01/2014, e o recurso da conta de Nº109.518-8/FMDCA/FIA será transferido para a 
conta de Nº21.136-2-FMDCA FIA sendo que a primeira conta após a operação financeira será encerrada. Ainda no CNPJ do FIA: 19.670.513/0001-
38 abrirá mais uma conta para separar 20%( vinte por cento) do recurso que foi arrecadado no Edital nº01/2014, o valor total arrecadado é de 
R$1.794.292,00 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais)  e os 20% é no valor de R$358.858,40 (trezentos 
e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e que até então encontra-se apenas na conta de Nº 21.136-2- 
FMDCA FIA, portanto nesse CNPJ teremos uma conta com o valor principal e outra com os 20% (vinte por cento) do que foi arrecadado; Nessa 
conta que será aberta, ela receberá o recurso da conta de Nº15.170-X-SEP FIA, logo após essa operação financeira essa conta deverá ser encer-
rada. Diante do que foi apresentado, questionado, discutido e foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros.  2) Sr. Monica informa 
que recebeu uma ligação dos representantes da UAITEC, dizendo que não poderão comparecer, pois estão em Belo Horizonte. Sr. Mucio propõe 
uma reunião conjunta CMDCA e CMAS, Sra. Cláudia confirma a fala de Sr. Mucio e diz ser melhor para as partes. Sr. Mucio fala sobre os esclare-
cimentos da entidade AME, e informa a plenária que enviará um ofício a AME somente após aprovação em reunião conjunto com o CMDCA e 
CMAS, solicitando esclarecimento do projeto (quem são os funcionários, quantos são, entre outros). Sr. Mucio lê parcialmente o oficio, pois é 
muito extenso, reitera ainda que deverá ser criado uma resolução. O ofício tem respaldo no Regimento Interno para melhor efetivar a solicitação 
a AME. Diz citar também sobre a fiscalização que ocorreu na entidade. Os conselheiros presente aprovam o ofício apresentado pelo Sr. Mucio. 
Sra. Márcia pergunta se o conselho já irá passar o ofício para a entidade, Sr. Mucio diz que será enviado após a reunião em conjunto com CMDCA 
e CMAS. Sra. Márcia solicita cópia de todas as atas das reuniões do conselho. Sra. Cleonice comparece no já andamento da reunião, e diz ser a re-
presentante da entidade AME. Sr. Mucio pergunta o que ela representa na AME. Sr. Cleonice diz que é contadora autônoma, a presidente Mônica 
explica a ela que já ficou decidido que terá uma reunião conjunta CMDCA e CMAS e será enviado um ofício para a entidade AME. Sr. Mucio diz 
que o esclarecimento/detalhamento de utilização de recurso, pois o mesmo envolve crianças e adolescentes e a assistência social. A presidente 
Monica ressalta que isto é um procedimento, que não é para prejudicar ninguém, e que se estiver tudo correto, o conselho dará sim o certificado. 
3) Sra. Adriane fala sobre a devolução das carteiras, informa também que os bens móveis (carteiras) foi adquirido com o recurso FIA. A presidente 
Mônica orienta que como os bens foi utilizado com o FIA, terá que ser devolvido ao município, portanto a Estação Conhecimento terá que enviar 
um ofício ao Secretário Municipal de Ação Social informando o interesse de tal ato, para que o próprio Secretário Rogério Luzia Maciel defina 
o destino das carteiras e somente poderá repassar essas carteiras para entidades cadastradas no CMDCA. Dando prosseguimento a reunião Sr. 
Mucio pergunta para a plenária se há mais alguma coisa a ser colocada. A Sr. Rosilene – conselheira tutelar se manifesta pronunciando a sua 
preocupação com os telefones do Conselho Tutelar. Diz que está difícil devido a demanda com relação aos telefones, em que os celulares não 
realizam ligação e o telefone fixo não realiza ligação para celulares, visto que o lugar tem tamanha necessidade. Sr. Mucio esclarece sobre o 
contrato da Vivo juntamente com a prefeitura, e orienta a representante do Conselho Tutelar a mandar um oficio ao Secretário de Ação Social. 
Sr. Rosilene manifesta dizendo que a Sr. Glenda já enviou um ofício ao Secretário. Sra. Carolina diz que esta questão do telefone está deixando o 
Conselho tutelar a mercê. Sra. Rosilene mais uma vez se manifesta salientando que também está com outro problema, desta vez com a questão 
da falta de auxiliar de serviços gerais, e que esta já é uma situação de descaso com o Conselho tutelar, que inclusive muitas vezes as próprias 
conselheiras estavam realizando o serviço de limpeza, informa ainda que a demanda para realizar a limpeza no Conselho tutelar é na parte da 
manhã e é necessário que possa ir alguma funcionária da área da limpeza para realizar tal serviço. A presidente Monica diz que vai verificar esta 
situação com o secretário e também orienta para que possa fazer um ofício com esta solicitação. Antes do termino da reunião Sra. Rosilene passa 
para a plenária informação de um ofício recebido do Promotor Tiago Côrrea Afonso sobre uma capacitação para os conselheiros tutelares e de 
direito da criança e do adolescente, que acontecerá em Viçosa/MG. Nada mais havendo a tratar, eu, Thayne silva (estagiária) lavrei a presente ata, 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes: 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO – CMDCA.  
Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2015, às 13h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, à Rua Dr. Vitor de 
Freitas, n° 28, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000. PAUTA: 1) Aprovação da certificação atualizada do Instituto Kairós; 2) Assuntos Diver-
sos; e Informes da Mesa. Conselheiros presentes: Monica Maria Sales de Oliveira (TITULAR: Secretaria Municipal de Ação Social); Múcio Ananias 
Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Administração); Lúcia Martha V. Da Silva (SUPLENTE: Secretaria Municipal de Educação); Rita de Cassia 
Campos Nicácio (TITULAR: Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda); Adriane de Oliveira e Silva (TITULAR: Núcleo de Desenvolvimento Humano 
e Econômico); Fernanda Santos de Paula (SUPLENTE: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico)  e as Representantes da Casa dos Con-
selhos: Maria Elizabete Campos e Thayne Silva Viera (Estagiária da Casa dos Conselhos). Senhora Monica deu início a reunião e leu a convocação 
citando a pauta do dia a serem discutidas: 1) Certificação da Entidade KAIRÓS. A Sra. Rita fala que a certificação da entidade tem que ser de onde 
está localizada a sede da entidade, pois, aqui no município fornecemos somente a Inscrição para que o projeto atue dentro do município de Bru-
madinho, que vale por um ano. Sra. Fernanda cita sobre o que a entidade está precisando e faz a leitura de alguns requisitos expressos no Edital 
01/2015. Todos os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, o pedido de inscrição da entidade KAIRÓS, junto ao CMDCA. Senhor 
Múcio Lara foi nomeado, por unanimidade, como 1º Secretário do Conselho e Sra. Cláudia Parreiras foi recomendada e indicada, pela plenária, 
como 2ª Secretária, mesmo não estando presente nesta reunião. Sra. Fernanda cita que a Certidão do Núcleo de Desenvolvimento Humano de 
Brumadinho (Estação Conhecimento), que a inscrição está com tempo indeterminado e se há necessidade de atualizar a certidão, mesmo assim. 
Sr. Múcio fala que é melhor fazer a atualização, mesmo sendo considerada por tempo indeterminado, isso poderia evitar problemas futuros. Os 
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conselheiros aprovaram, por unanimidade, a inscrição da KAIRÓS. A presidente Monica solicita maiores detalhamentos sobre os projetos que 
estão sendo executados dentro do Núcleo de Desenvolvimento Humano. Senhora Fernanda esclarece a pergunta e diz que está devolvendo as 
carteiras, oriundas de verbas do FIA, para a Secretaria de Ação Social. Sra. Monica diz que as carteiras já estão à disposição da Secretaria de Ação 
Social e guardadas no prédio do antigo CVT.  A presidente Monica começa a leitura das atas do dia 26 de outubro de 2015 e 05 de novembro 
de 2015, os conselheiros fizeram as devidas alterações. Nada mais havendo a tratar, eu, Múcio Lara, lavrei a presente ata, que depois de lida e 
aprovada, será assinada pelos presentes:

Secretaria Municipal de Administração
 

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação

Valor total
contratado 

Empresa

PA
155

DISPENSA  46 Art. 24 – inciso II
Aquisição de sacolas 
e sacos de plásticos

R$2.974,00 Rubi Comercial de Cereais Ltda

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação

Valor total 
contratado 

Empresa

PA
156

DISPENSA  47 Art. 24 – inciso II Aquisição de bancos R$7.995,00
G.D.A. Industria e Distribuidora 

de Fundidos Ltda  EPP

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho: Pregão Pres. nº 042/15, ref. aq. combustíveis. Efetuada alteração na data de validade da Certidão de 
Falência, prevista no item 10.6 do edital, passando para 60 dias. Brumadinho, 02.12.2015 – Dioneia da Silva B. Ozanam - Pregoeira
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