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Lei proíbe utilização de água 
para lavar passeios

Infrator está sujeito a penalidades que vão desde advertência até pagamento de multa

Agora é Lei: O morador 
de Brumadinho que des-
perdiçar água está sujeito 
a várias penalidades. Está 
em vigor legislação mu-
nicipal que proíbe a utili-
zação de água para lavar 
passeios e calçadas no mu-
nicípio. 

Sancionada pelo Prefei-
to Brandão em dezembro 

quando ocorrerem baixos 
índices de oferta de água 
pela rede pública de abas-
tecimento. Em caso de des-
cumprimento da Lei, o pro-
prietário ou locatário do 
imóvel está sujeito a pena-
lidades que vão desde ad-
vertência até o pagamento 
de multa.

Dessa forma, no caso de 

descumprimento, o mora-
dor recebe uma advertên-
cia por escrito. Na segun-
da vez, o infrator recebe 
uma multa no valor de du-
as Unidades Fiscais de Bru-
madinho (UFBs). No ca-
so de reincidência, a cada 
uma ocorrida, está previs-
ta multa de quatro UFBs, 
equivalentes a R$ 400.

Luiz Carlos

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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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

passado, a Lei 2.113/2014 
incentiva o uso racional da 
água em tempos de escas-
sez, ao mesmo tempo em 
que promove a conscienti-
zação da população contra 
o desperdício.

Conforme estabelece 
a legislação, está proibi-
da a utilização de água pa-
ra a varrição de passeios 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Homologação: Pregão Presencial 110/14 Aquisição de Câmera e Equipamento Fotográfico, Cartão de Me-
mória, Mini Gravador de Voz e Data Show, para a Secretaria de Governo, mediante fornecimento único. Apoio Licitações e Serviços Ltda. - ME 
Valor R$ 19.996,00; Arenna Informática Ltda.  Valor: R$ 560,00;  Valdemar Fernandes da Silva – ME  Valor: R$ 27.754,00 Valor Total: R$ 48.310,00 
Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Educação

Portaria n.º 001/2015-GAB
Concede mudança de lotação
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho e a Lei Comple-
mentar n.º 39/2004;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam lotados, por permuta, as seguintes mudanças de lotação dos professores das escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Especialistas da Educação, 
1.Rosilene Damasco Messias Pinto
Da: E.M.E.I. Maria Solano Menezes Diniz
Para: E.M.E.I. Padre Michel
2.Eva Aparecida de Aguiar Prado
Da: E.M.E.I. Padre Michel 
Para: E.M.E.I. Maria Solano Menezes Diniz
3.Tânia Ester Fernandes Maciel Pinto
Da: E.M.E.I. Maria Solano Menezes Diniz
Para: E.M. Padre Vicente Assunção
4.Teresa Cristina Ribeiro de Paula
Da: E.M. Padre Vicente Assunção
Para: E.M.E.I. Maria Solano Menezes Diniz
Art. 2º - Ficam deferidas as seguintes mudanças de lotação dos professores, considerando a existência de vaga, o tempo de serviço e a opção 
dos candidatos:
1.Regina Coeli dos Santos
Da: E.M. Lidimanha Augusta Maia
Para: E.M. Nilza de Lima Sales
2.Janice Vieira de Jesus
Da: E.M. Padre Machado
Para: E.M.E.I. Padre Michel
3.Eva Aparecida de Aguiar Prado
Da: E.M.E.I. Maria Solano Menezes Diniz
Para: E.M.E.I. Maria Coeli Afonso
4.Essi Nunes da Silva
Da: E.M.E.I. Conceição de Itaguá (Mariana Andrade)
Para: E.M. Padre Machado
5.Roseli Sabino de Morais
Da: E.M. Professora Yolandina de Melo Silva
Para: E.M. Nilza de Lima Sales
6. Sheila Araújo do Nascimento Almeida
Da: E.M. Maria Solano Menezes Diniz
Para: E.M.E.I. Conceição de Itaguá (Mariana Andrade)
7. Luciana de Souza Assis
Da: E.M. Josias José Araújo
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Para: E.M. Maria Solano Menezes Diniz
8.Ana Emília Coelho Diniz
Da: E.M. Lidimanha Augusta Maia
Para: E.M. Padre Machado
9.Agenor Rosa da Costa Filho
Da: E.M. Carmela Caruso Aluotto
Para: E.M. Padre Machado
Art. 3º - Ficam deferidas as mudanças de lotação das seguintes Especialistas da Educação:
1.Silvânia Maria Ferreira
Da: E.M. Lidimanha Augusta Maia
Para: E.M.E.I. Conceição de Itaguá (Mariana Andrade)
2.Neide de Oliveira Batista
Da: E.M. Maria Dutra de Aguiar
Para: E.M. Lidimanha Augusta Maia
3.Elbe Santos Moreira
Da: E.M. Leon Renault
Para: E.M. Nilza de Lima Sales 
Art. 4º - Os demais pedidos foram indeferidos por falta de interesse dos locais onde restaram vagas.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e revogam-se as disposições contrárias.
Brumadinho, 05 de janeiro de 2015.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 15 de 05 de janeiro de 2015.
"Dispõe sobre a dispensa de medicamentos não padronizados."
O Secretario de Saúde Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando os princípios constitucionais que 
norteiam a Administração Pública, com intenção de dar transparência, integralidade e equidade à assistência farmacêutica para o fornecimento 
de medicamentos não padronizados pela rede pública, com intuito de estabelecer normas para que o processo administrativo ocorra da forma 
mais célere possível e dentro da legalidade, conforme os objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho-MG, que tem com cátedra 
o seguimento integral das normas estabelecidas na Lei 8080/1990, 
r e s o l v e:
Art.1º. A Prefeitura do Município de Brumadinho-MG, através da Secretaria Municipal de Saúde somente disponibilizará medicamentos para 
aqueles usuários residentes no Município, excluindo-se do atendimento excepcional de medicamentos aqueles pacientes sitiantes no Municí-
pio.
Parágrafo único: Para fins de esclarecimento, os medicamentos cadastrados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Brumadinho 
– REMUME continuarão sendo distribuídos no Setor e Farmácia Especial, devendo o paciente para tanto, apresentar documento de identificação 
com foto, receita médica ou odontológica de profissional cadastrado no Sistema Único de Saúde e comprovante de endereço que comprove a 
sua residência ou domicilio no Município.
Art.2º. O cadastro para o recebimento de medicamentos inicia-se no setor de Serviço Social mediante o preenchimento de formulário de “solici-
tação de medicamentos”, que deve conter obrigatoriamente em anexo o relatório e a receita médica ou odontológica.
Parágrafo Primeiro: O relatório médico e a receita médica ou odontológica devem conter obrigatoriamente o nome completo do paciente, a 
descrição da enfermidade com o número da classificação internacional de doenças e, se possível, o período que o medicamento deve ser utili-
zado pelo paciente, ou ainda, prazos para reavaliação da necessidade.
Parágrafo Segundo: O relatório médico ou odontológico deverá ser detalhado, apresentando a justificativa para o uso do medicamento não 
padronizado no Município, contendo esclarecimentos a cerca tratamento medicamentoso realizado anteriormente, contendo ainda, se neces-
sário, exames clínicos complementares.
Parágrafo Terceiro: Para a dispensação de medicamentos não integrantes na REMUME, será necessária a prescrição e a formulação do relatório 
de médico ou dentista com especialidade já cadastrado no Sistema Único de Saúde.
Art.3º. Para ter direito ao fornecimento de medicamentos, o usuário deve estar regularmente cadastrado na unidade de saúde da família do 
Município, cabendo a apresentação de declaração feita pela enfermeira da Unidade da Saúde da Família (USF) a qual pertence.
Art.4º. É dever dos pacientes a apresentação dos documentos pessoais (CPF, RG), cartão do Sistema Único de Saúde, cópia do comprovante de 
endereço, bem como comprovante de renda ou declaração do imposto de renda.
Art.5º. O medicamento somente poderá ser prescrito por médico regularmente inscrito no CRM (Conselho Regional de Medicina), que esteja no 
exercício regular de suas funções no Sistema Único de Saúde. 
Art.6º. O medicamento prescrito pelo profissional médico ou odontológico deve estar obrigatoriamente registrado na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, estando ainda em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, e não estando, 
deverá apresentar justificativa médica ou odontológica relevante para aquisição pelo Município. 
Parágrafo único: Entende-se como justificativa médica relevante, as informações a respeito da não indicação daqueles medicamentos constan-



Brumadinho, 8 de janeiro de 2015 Página 4 de 4Diário Oficial de Brumadinho - Edição 345

"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
BRUMAD INHO

tes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME para a posologia do paciente, bem como da existência de princípio ativo medi-
camentoso inexistente na fórmula dos medicamentos já padronizados no Sistema Único de Saúde, desde que aprovados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA e pelo Ministério da Saúde.
Art.7º. As prescrições dos medicamentos deverão ser aviadas com letra legível e pela denominação comum brasileira, ou na sua falta pela de-
nominação comum internacional, estabelecendo-se absoluta prioridade aos medicamentos genéricos, bem como determina a Lei 9.797/99 em 
seu artigo 3º, parágrafo 2º.
Art.8º. A posologia deverá obedecer às orientações de acordo com farmacopéia brasileira, conforme a patologia e gravidade da moléstia apre-
sentada pelo paciente.
Parágrafo único: Em caso de modificação da posologia, o profissional médico deverá emitir novo relatório médico justificando a mudança, de-
vendo a cópia do relatório ser anexada ao processo.
Art.9º. Os medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Especiais - REMUME serão dispensados no setor da Farmácia Básica, cabendo 
ao usuário apresentar receita dentro da validade.
Parágrafo único: A receita médica terá validade de 03 (três) meses, salvo prescrição médica específica em contrário.
Art.10. Caberá ao técnico assistente farmacêutico e a referência técnica médica, seguir os protocolos para liberação dos medicamentos, bem 
como a emissão de parecer técnico sobre a possibilidade da dispensação.
Parágrafo único: O não seguimento dos protocolos e da padronização implicará na devolução da receita médica aos pacientes.
Art.11. Os usuários cadastrados que estejam recebendo medicamentos não constantes na REMUME, deverão ser reavaliados clinicamente a 
cada doze meses, sendo indispensável um novo parecer médico ou odontológico e um novo relatório social que apresente as condições socio-
econômicas atualizadas de cada paciente.
Art.12. O relatório Social emitido pelo Setor de Serviço Social deverá avaliar as condições sócio-econômicas do paciente, devendo levar em 
consideração aspectos como, alimentação, vestuário, moradia, educação e lazer de todo o grupo familiar, devendo o relatório se pautar pela 
atenção ao princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana.
Parágrafo Primeiro: O profissional Assistente Social deverá fazer uma análise global da situação socioeconômica de cada paciente, informando 
se a aquisição dos medicamentos prescritos poderá afetar naquele momento, direitos sociais como educação, moradia, alimentação, lazer e 
vestuário e do paciente e da sua família.
Parágrafo Segundo: A avaliação sócio-econômica de que trata o caput deste artigo será utilizada apenas para fins de posicionamento em even-
tuais listas de prioridade, em que também será observada a situação de cada caso, a responsabilidade de cada esfera de governo na aquisição 
do medicamento e também quanto a capacidade orçamentária e financeira e trâmites para sua devida aquisição.
Art.13. Os medicamentos indeferidos pela SES-MG (Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais) não serão fornecidos, cabendo ao usuário 
apresentar recurso administrativo junto ao Estado de Minas Gerais.
Art.14. O processo de cada usuário ficará arquivado no Setor de Serviço Social, sendo incumbência deste mesmo Setor e do Setor de Farmácia 
emitir relatório a fim de aferir a real necessidade do usuário.
Parágrafo único: Caberá ao setor do Serviço Social o encaminhamento do processo ao gestor municipal da saúde, que deverá se pronunciar a 
respeito do deferimento ou indeferimento da solicitação.
Art.15. Caberá ao setor de Serviço Social a resposta sobre a conclusão do processo aos usuários do Sistema Único de Saúde.
Art.16. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
José Paulo Silveira Ataíde
Secretário Municipal de Saúde
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