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Tribunal de Contas do Estado aprova 
Concurso Público Nº 01/2013

A homologação do concurso ocorrerá nos próximos dias

Em sessão plenária da Pri-
meira Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Ge-
rais, realizada nesta terça-fei-
ra, dia 1º de julho de 2014, foi 
aprovado, por UNAMINIDADE, 
o Concurso Público decorrente 
do Edital nº 01/2013, para pro-
vimento de cargos do quadro 
permanente de pessoal da Pre-
feitura de Brumadinho.

A sessão foi acompanha-
da por representantes da Se-

ta o atendimento de um gran-
de anseio da população bru-
madinhense e é aguardado a 
aproximadamente 10 anos.

A realização do concurso 
foi um trabalho empreendido 
com grande esforço, serieda-
de e dedicação pela Secretaria 
Municipal de Administração, 
em parceria com a Procurado-
ria Geral do Município, confor-
me determinação do Prefeito 
Brandão.
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cretaria Municipal de Admi-
nistração, Procuradoria Geral 
do Município e pelo Depar-
tamento de Comunicação/ 
Secretaria Municipal de Go-
verno. 

Em função do reconheci-
mento do Tribunal de Contas 
da legalidade, lisura, e trans-
parência do procedimento, a 
Prefeitura homologará o refe-
rido concurso nos próximos 
dias. Esse concurso represen-

O Concurso Público de 
Brumadinho contou com 
8.455 candidatos inscritos, 
disputando 261 vagas, sendo 
um dos mais concorridos de 
todos os tempos. Assim fei-
ta a homologação, a Prefei-
tura iniciará o procedimento 
de organização da convoca-
ção dos aprovados no prazo 
de validade do concurso con-
forme edital aprovado pelo 
TCEMG. 
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Atos do Executivo

LEI N° 2.065 DE 01 DE JULHO DE 2014
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa nos lotes vagos por parte dos proprietários, identificados através do índice cadastral 
do imóvel na Prefeitura”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam os proprietários de lotes vagos existentes dentro do perímetro urbano do Município de Brumadinho obrigados a colocarem 
placas identificando o imóvel através do índice cadastral da Prefeitura de Brumadinho, atualizado.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.066 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho o ‘Dia Municipal da Defesa Civil’, que deve ser come-
morado no dia 06 (seis) de dezembro”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de Brumadinho o “Dia Municipal da Defesa Civil”, devendo o 
mesmo ser comemorado no dia 06 (seis) de dezembro de cada ano.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.067 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de Laudo Técnico de Vistoria e de Manutenção de Piscinas, para a concessão de alvará de 
localização e funcionamento dos estabelecimentos que tenham os equipamentos do art. 1º desta Lei”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - É condição obrigatória para concessão de alvará de localização e funcionamento a apresentação anual de laudo técnico de vistoria e 
de manutenção de:
a) Piscinas Públicas: destinadas ao uso público em geral (Ex: Centros Comunitários, Centros de Lazer);
b) Piscinas Coletivas: destinadas ao uso exclusivo dos associados de uma entidade (Ex: Clubes, Escolas, Academias, Associações);
c) Piscinas de Hospedagem: destinadas ao uso de hóspedes (Ex: Hotéis, Pousadas).
Parágrafo Único: Tem-se por definição de piscina o conjunto de instalações destinadas às atividades aquáticas, compreendendo o tanque e os 
componentes necessários ao seu correto funcionamento.
Art. 2º - O laudo técnico será assinado e emitido por empresa idônea ou Engenheiro com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, aptos a certificar a segurança e a manutenção das piscinas.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.068 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal 1777/2010 e dá outras providências”.
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 Lei 1777, de 2010, acrescida do art. 33-A, com a seguinte redação:
“Art. 33-A – A vinculação ao Quadro da Administração Geral assegura a percepção de vencimento específico da administração, o direito às 
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progressões horizontal e vertical, a contagem de tempo de serviço para adicionais e outras vantagens previstas nesta Lei, situação que não se 
altera para o exercício de mandato sindical ou exercício de cargo em comissão, no âmbito da administração do município de Brumadinho ou 
ainda no benefício da autorização especial, ou quando o servidor estiver em processo de readaptação, depois de haver passado por programa 
de reabilitação em função de afastamento pela Previdência Social, nos termos da legislação do Regime Geral de Previdência adotado pelo 
Município.”
Art. 2º - O art. 84 da Lei 1777, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 84 – A vinculação ao Quadro do Magistério assegura a percepção de vencimento específico do magistério, o direito às progressões ho-
rizontal e vertical, a contagem de tempo de serviço para adicionais de magistério e outras vantagens previstas nesta Lei, situação que não se 
altera para o exercício de mandato sindical ou exercício de cargo em comissão, no âmbito da administração do município de Brumadinho ou 
ainda no benefício da autorização especial, ou quando o servidor estiver em processo de readaptação, depois de haver passado por programa 
de reabilitação em função de afastamento pela Previdência Social, nos termos da legislação do Regime Geral de Previdência adotado pelo 
Município.”
Art. 3º - O art. 115 da Lei 1777, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 115 - A vinculação dos profissionais em saúde assegura a percepção de vencimento específico de saúde, o direito às progressões horizon-
tal e promoção vertical e vantagens previstas nesta Lei, situação que não se altera para o exercício de mandato sindical ou exercício de cargo 
em comissão, no âmbito da administração do município de Brumadinho ou ainda no benefício da autorização especial, ou quando o servidor 
estiver em processo de readaptação, depois de haver passado por programa de reabilitação em função de afastamento pela Previdência 
Social, nos termos da legislação do Regime Geral de Previdência adotado pelo Município.”
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.069 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Dá a denominação de Rosimeire Dias Amaral à unidade do PSF – Programa Saúde da Família, situada no Bairro Progresso, 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° - Fica denominada de Rosimeire Dias Amaral a unidade do PSF – Programa Saúde da Família, do Bairro Progresso, a ser construída na 
Rua “C”, no Bairro Progresso, Município de Brumadinho/MG.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.070 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Dá a denominação de Raquel Ferreira Nascimento ao Centro de Esportes e Artes Unificados, 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° - Fica denominado de Raquel Ferreira Nascimento o Centro de Esportes e Artes Unificados, localizado na Rua Belmiro da Silva Moreira, 
no Bairro Maria Ana de Souza – COHAB, Sede do Município de Brumadinho/MG.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.071 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Institui o ‘Dia do Perdão’ 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° - Fica instituído no âmbito do Município de Brumadinho/MG, o Dia do Perdão, a ser comemorado na Semana da Bíblia, que já consta no 
Calendário de Eventos do Município.
Art. 2º - A data comemorativa ora instituída passará a constar do Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Brumadinho.
Art. 3º - O poder público, em parcerias com a sociedade civil, promoverá eventos e palestras, objetivando a reflexão e divulgação sobre o tema.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.072 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Ratifica a 7ª Alteração do Contrato da Instituição de Cooperação Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP e dá outras provi-
dências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art.1°- Fica ratificado, sem reservas e na forma do anexo desta Lei, a 7ª (sétima) alteração do contrato da Instituição de Cooperação Intermu-
nicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, constituído na forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 
natureza jurídica de autarquia, sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado.
Art.2º - A 7ª (sétima) alteração do contrato da Instituição de Cooperação Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, objeto desta 
ratificação, passa a ser parte integrante da presente Lei, na forma do Anexo Único.
Art.3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento vigente, 
autorizadas suplementações até o limite necessário à execução de suas atividades.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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LEI N° 2.073 DE 01 D EJULHO DE 2014
“Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento em execução.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento em execução, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
Reais), nas dotações abaixo:

PROJETO ATIVIDADE DOTAÇÃO FICHA VALOR (R$)

*Obras de Infraestrutura na Praça de Eventos Antô-
nio do Carmo Neto

02.21.01-27.812.0016.1.135-4.4.90.51.00 ___ 500.000,00

TOTAL: ___ ___ 500.000,00
Art. 2º - Para fazer face aos créditos abertos, será utilizado como fonte de recurso Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial, encer-
rado em 31/12/2013, na conformidade do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.074 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento em execução.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento em execução, no valor de R$ 28.370.000,00 (vinte e oito 
milhões trezentos e setenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

PROJETO ATIVIDADE DOTAÇÃO FICHA VALOR (R$)

Construção do Centro Administrativo 02.23.01-15.452.0032.1.052-4.4.90.51.00 959 3.000.000,00

Construção, pavimentação e conservação de vias e 
estradas municipais

02.23.01-26.782.0009.1.063-4.4.90.51.00 1022 6.000.000,00

Comunicação Social, Relações Públicas e Cerimonial 02.19.01-04.131.0003.2.120-3.3.90.39.00 749 625.000,00

Implantação da Guarda Municipal 02.19.01-06.122.0005.2.227-3.1.90.11.00 764 870.000,00

Implantação da Guarda Municipal 02.19.01-06.122.0005.2.227-3.1.90.13.00 765 170.000,00

Promoção de Eventos Esportivos, Artísticos e Cultu-
rais

02.21.01-27.812.0016.2.168-3.3.90.39.00 834 1.597.000,00

Manutenção Transp. na área esporte, lazer e eventos 02.21.01-27.812.0016.2.134-3.3.90.39.00 831 145.000,00

Calçamento e Asfaltamento de Vias e Logradouros 
Públicos

02.23.01-26.782.0009.1.061-4.4.90.51.00 1019 1.800.000,00

Convênio com o SEBRAE/MG 02.22.01-13.392.0017.2.219-3.3.90.39.00 874 200.000,00

Aquisição de Vale Alimentação p/ os servidores da 
Secretaria de Saúde

02.07.02-10.301.0018.2.169-3.3.90.46.00 261 883.000,00

Aquisição de Vale Alimentação p/ os servidores da 
Secretaria de Educação

02.05.01-12.122.0011.2.167-3.3.90.46.00 99 1.076.000,00

Aquisição de Vale Alimentação p/ os servidores da 
Prefeitura - Restante

02.15.01-04.122.0005.2.106-3.3.90.46.00 667 1.530.000,00

Manutenção do Transporte Escolar 02.05.01-12.361.0012.2.025-3.3.90.39.00 130 2.584.000,00

Construção de Próprios para a SMADEPA 02.20.01-23.692.0028.1.044-4.4.90.51.00 809 500.000,00

Manutenção das atividades de Média e Alta Comple-
xidade

02.07.02-10.302.0018.2.045-3.3.90.39.00 282 3.780.000,00

Adm. Sec. Agricultura Desenv. Econ. Pecuária e 
Abastecimento

02.20.01-23.692.0027.2.129-3.1.90.11.00 799 237.000,00

Defesa Civil 02.19.01-04.131.0003.2.190-3.1.90.11.00 752 82.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos 02.15.01-04.122.0005.2.104-3.1.90.11.00 654 700.000,00

Manutenção das Atividades Órgão Central de Con-
trole Interno

02.14.01-04.124.0030.2.102-3.1.90.04.00 638 55.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Edu-
cação

02.05.01-12.122.0011.2.020-3.1.90.13.00 73 300.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Edu-
cação

02.05.01-12.122.0011.2.020-3.1.90.11.00 70 966.000,00
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Man. das Atividades do Ensino Supletivo e Educação 
de Jovens e Adultos

02.05.01-12.366.0014.2.033-3.1.90.04.00 161 400.000,00

Manutenção do CRAS/Serviços Prog. de Abrigo Inte-
gral à Família PAIF

02.10.02-08.244.0022.2.084-4.4.90.52.00 529 170.000,00

Manutenção do CRAS/Serviços Prog. de Abrigo Inte-
gral à Família PAIF

02.10.02-08.244.0022.2.084-3.3.90.30.00 524 100.000,00

IGBDF – Aquisição de Equipamentos 02.10.01-08.244.0022.1.033-4.4.90.52.00 416 60.000,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
I (6 a 12 anos)

02.10.02-08.243.0022.2.075-3.3.90.30.00 464 70.000,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
I (6 a 12 anos)

02.10.02-08.243.0022.2.075-4.4.90.52.00 469 30.000,00

Programa de Abrigo Temporário para Criança e 
Adolescente

02.10.03-08.243.0022.2.095-3.3.90.30.00 583 118.000,00

Manutenção do CREAS 02.10.02-08.244.0022.2.090-4.4.90.52.00 561 50.000,00

Manutenção do CREAS 02.10.02-08.244.0022.2.090-3.3.90.30.00 556 58.000,00

Manutenção do CREAS 02.10.02-08.244.0022.2.090-3.3.90.36.00 558 20.000,00

Programa de Socialização Infanto-Infantil 02.10.03-08.243.0022.2.093-3.3.90.43.00 574 65.000,00

Concessão de Auxílio Moradia Transitória – Benefício 
Eventual

02.10.02-08.244.0022.2.233-3.3.90.48.00 565 129.000,00

Execução e fiscalização de obras públicas 02.23.01-15.452.0032.2.147-4.4.90.51.00 ___ 500.000,00

Execução e fiscalização de obras públicas 02.23.01-15.452.0032.2.147-4.4.90.51.00 ___ 500.000,00

Execução e fiscalização de obras públicas 02.23.01-15.452.0032.2.147-4.4.90.51.00 ___ 1.000.000,00

TOTAL: ___ ___ 30.370.000,00
Art. 2º - Constitui recursos à abertura dos Créditos Suplementares autorizados no artigo 1º desta Lei, parte do superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2013, na conformidade do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N° 86 DE 01 DE JULHO DE 2014
“Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar Municipal 039/2004 e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O art. 13 da Lei Complementar Municipal nº 39/2004, fica acrescido e alterado nos dispositivos que menciona e na forma que segue:
“Art. 13 - Readaptação é o cometimento ao servidor de encargo compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial e especifica de acordo com o regime previdenciário municipal.
(...)
§ 2º - A readaptação não caracteriza-se como provimento em outro cargo público nem implicará em acréscimo, perda remuneratória ou perda 
de lotação, ficando garantido ao servidor o cumprimento de suas tarefas referentes ao seu processo de readaptação no seu local de lotação.
§ 3º - O servidor poderá fazer sua readaptação em órgão diverso daquele que estiver lotado, mediante prévio acordo com a Administração, 
sem que isso implique perda de lotação, acréscimo ou perda remuneratória.”
Art. 2º - O inciso II do art. 267 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 267...
II – De ofício, por conveniência do sistema, em casos de readaptação, respeitado o que dispõem o § 2º do art. 13 e o art. 270 desta Lei.”
Art. 3º - O artigo 267 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
“I - .......................
II - ......................
III - .....................
IV – Em caso de readaptação, respeitado o que dispõem o § 2º do art. 13 e o art. 270 desta Lei.”
Art. 4º - O art. 270 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 270 – Não perde a lotação o servidor em processo de readaptação depois de observados os procedimentos relativos à reabilitação 
profissional, previstos no regime de previdência adotado pelo Município, em relação ao motivo de readaptação; o servidor beneficiado por 
autorização especial ou no exercício dos cargos de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador de Escola, ou em virtude de qualquer afastamento 
para o exercício de mandato parlamentar e sindical e ainda aquele que requisitado para a área educacional do Estado, da União ou de outro 
Município, for cedido para a Administração.
Parágrafo Único: As novas tarefas referentes ao seu processo de readaptação serão executadas no seu local de lotação.”
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Art. 5º - O inciso III do art. 271 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 271...
(...)
III – Afastamento nos termos do art. 133, por período superior a 2 (dois) anos.”
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 01 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 148/2014, locação de imóvel para abrigar instalações dos postos dos Correios 
de Conceição de Itaguá pelo período de 12 meses . Valor Mensal R$600,00. Locador: João Roberto Moreira - Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saude Brumadinho – Pregão Pres. 015/14 - Recurso – O FMS informa q. foi dado provimento parcial ao recurso interposto 
por Retengrol Com. Serv. Peças Eireli, devendo a Pregoeira anular todos os atos referentes à fase de lances e posteriores, ante a ocorrência de 
vicio que enseja a nulidade, bem como adotar as providências junto à Informática do Município visando a utilização de software próprio p/ 
auxiliar na classificação e na ordenação de propostas, em observância aos princípios definidos no art. 37 da CF.  Inf.: 3571-7171/2923. Brumadi-
nho, 25.06.14 – José Paulo S. Ataíde – Sec. Mun. Saúde.

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Pregão nº 015/14 – prest. serv. manutenção de veículos/máquinas, c/ forn. peças - Reabertura – A  
Pregoeira comunica aos interessados que a reabertura do Pregão nº 015/14, p/ nova sessão de lances, está marcada para o dia 11.07.14, às 9h. 
Inf.: 3571.7171/2923 – Dioneia S. Brito Ozanam – Pregoeira.
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