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Brumadinho, terça-feira,10 de dezembro de 2013  Ano 1 Edição 90

Brumadinho sedia curso 
de gestão de riscos

O objetivo é atuar de forma eficaz sobre as causas e os efeitos dos desastres

Encontro reúne representan-
tes das Defesas Civis Municipais, 
da região Metropolitana de Be-
lo Horizonte no Instituto Inho-
tim, em Brumadinho para cur-
so de atualização em Gestão de 
Riscos de Desastres. As palestras 
abordaram de forma dinâmica e 
integral os elementos essenciais 
que compõem o risco, como si-
tuação problemática e a gestão, 
como processo político, meto-
dológico e prático, que permite 
atuar sobre as causas do risco e 
os efeitos dos desastres. 

O curso terá duração de qua-
tro dias e é dirigido, principal-
mente às pessoas e entidades 
que participam ou têm respon-
sabilidade em gestão de risco 
e desastres. A Prefeitura, atra-
vés da Defesa Civil municipal de 
Brumadinho vem promovendo 
e participando de uma série de 
cursos e treinamentos em pre-
paração ao período chuvoso. 

Recentemente o município 
também instalou 7 pluviômetros 
para monitoramento do volume 
de chuva em várias regiões de 
Brumadinho. Quatro aparelhos 
irão monitorar em tempo real e 

rão operados pelos próprios mo-
radores, que irão informar os 
dados a Defesa Civil Municipal. 
Com a ajuda desses equipamen-
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Pôr do sol em Marques | Thiago França
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enviar informações diretas para o 
sistema de controle de previsões 
do tempo, para alertar as autori-
dades. Os outros 3 aparelhos se-

tos, a Defesa Civil saberá quais as 
ações emergenciais serão toma-
das e quais as áreas de maior vul-
nerabilidade.
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DECRETO   Nº 317   DE   10   DE   DEZEMBRO   DE   2013
Regulamenta a aplicação da Lei Nº 2.013 de 24 de outubro de 2.013, que “Autoriza o Município de Brumadinho conciliar, transigir e celebrar 
acordos judiciais, extrajudiciais e administrativos envolvendo a Fazenda Pública e dá outras providências”  
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Brumadinho e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei Municipal Nº 2.010/2013
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Municipal Nº 2.010/13.
Art. 2º. Nas demandas judiciais, extrajudiciais ou administrativas de pequeno porte, envolvendo a Fazenda Pública Municipal, especialmente 
as de competência dos Juizados Especiais, o Município poderá:
I. conciliar;
II. transigir;
III. deixar de recorrer;
IV. desistir de recursos interpostos;
V. concordar com o pedido de desistência de recurso pela parte contrária;
VI. celebrar acordos nas condições previstas nesta lei.
Art. 3º. São condições para a prática dos atos previstos no art. 2º deste Decreto:
I. o Município será representado pelo Procurador Geral Municipal; 
II. o Procurador Geral Municipal poderá designar servidor, preferencialmente efetivo, para representá-lo;
III. o servidor designado poderá delegar poder, por escrito, para Advogado ou não, para os fins desta Lei;
IV. na prática dos atos previstos no art. 2º deve ser levado em consideração o interesse público.
Art. 4º. Quanto ao valor envolvido na prática dos atos a que se destina esta Lei, deverá ser observado o seguinte:
I. o valor não poderá ultrapassar a soma de quarenta salários mínimos por credor beneficiário por procedimento;
II. fica vedado a prática dos atos quando o valor ultrapassar a quantia de quarenta salários mínimos;
III. quando  se tratar  de obrigações vincendas os atos serão permitidos desde que a soma não ultrapasse a quantia de quarenta salários 
mínimos;
IV. se a quantia  ultrapassar a soma de quarenta salários mínimos, o ato será permitido se o credor renunciar a quantia que ultrapassar esse 
valor estabelecido;
V. os atos celebrados deverão extinguir o feito com a renúncia de recurso;
Art. 5º. O acordo ou a transação celebrados diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir processo judicial, extra-
-judicial ou administrativo, inclusive nos casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, implicará sempre a respon-
sabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mesmo que tenham sido objeto de 
condenação transitada em julgado. 
Art. 6º. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa por parte do Município de Brumadinho decorrente de transações realizadas, autoriza-
das por esta lei, o pagamento será efetuado pelo Município no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º - Para efeito deste artigo a Procuradoria encaminhará o expediente ao órgão competente para efetuar o pagamento.
§ 2º - O pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial ou cumprimento de Requisição judicial de Pequeno Valor-RPV. 
§ 3º Em se tratando de ação intentada por vários réus sobre o mesmo objeto, o pagamento a ser feito será sempre com indicação do valor 
individual de cada credor beneficiário, tendo em vista o disposto no art. 4º inciso 1º deste Decreto, desde que fique extinto o feito em relação 
a todos os credores.
Art. 7º - O procedimento administrativo será provocado por requerimento do interessado, protocolizado, dirigido ao Secretário de Administra-
ção. 
§ 1º - O requerimento deverá ser autuado, sendo-lhe atribuído o número de ordem.
§2 º - O Secretário de Administração deverá manifestar-se sobre o pedido no prazo de 15 dias, e em seguida encaminhar o processo à Procura-
doria, se necessário.  
§ 3º - A Procuradoria se manifestará no prazo de 15 dias indicando a instrução a ser realizada, se necessário.
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Atos do Executivo
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§ 4º - Completada a instrução a Procuradoria designará data, local e hora para a realização de audiência de conciliação a ser realizada no prazo 
de 30 (trinta) dias, notificando-se o requerente com antecedência mínima de 10 (dez) dias da audiência.
§ 5º - Celebrado o acordo com resolução do mérito nos termos desta Lei o procedimento será extinto, registrando-se a desistência de recurso 
por parte do requerente.
§ 6º - Não havendo acordo, o procedimento ficará extinto sem decisão de mérito.
§ 7º - O Requerente não poderá intentar novo procedimento administrativo para o mesmo objetivo decidido nos termos dos parágrafos 5º e 
6º deste artigo, salvo quando se tratar de objetivo diverso. 
§ 8º - Das decisões celebradas administrativamente não caberá recurso.
Art. 8º. O pagamento resultante de procedimento administrativo deverá ser feito mediante crédito em conta do beneficiário ou ordem de 
pagamento à vista. 
Art. 9º - Os requerimentos já protocolizados antes da vigência deste Decreto deverão ser encaminhados todos à Secretaria de Administração 
para serem autuados e seguirem os procedimentos previstos  no art. 7º deste Decreto.
Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Ação Social | SINE BRUMADINHO

Vagas de emprego disponíveis no SINE BRUMADINHO
Endereço: Praça Paulo Alves Moreira, 57 - Loja 4B
CEP: 35460-000
Telefone: (31) 3571-3847
E-mail: sine.brumadinho@trabalho.mg.gov.br
Horário de funcionamento: 8h às 16h30 (estando aberto para prestar informações até às 17h)

EMPRESAS FUNÇÃO Nº DE VAGAS SEXO SALÁRIO

Empresa 1
Técnico em seguran-
ça do trabalho

01 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 1 Cozinheiro Industrial 03 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6meses de experiência

Empresa 1 Auxiliar de cozinha 03 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6meses de experiência 

Empresa 1 Faxineiro 04 Indiferente
Salário a combinar 
Não exige experiência 

Empresa 2 Chefe de Cozinha 01 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6mese de experiência

Empresa 2 Garçom 01 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos6 meses de experiência
Ter experiência de carta em vinhos 

Empresa 3 Faxineiro 02 Masculino
Salário 807,00
Não exige experiência

Empresa 3
Ajudante de Calce-
teiro

01 Masculino
Salário 807,00
Não exige experiência

Empresa 4 Vendedor Interno 01 Indiferente
Salário inicial 678,00
Não exige experiência 

Empresa 5
Eletricista de Manu-
tenção Industrial

15 Masculino
Salário de 1.350,00+30% de periculosidade + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 5
Eletricista de Insta-
lações

14 Masculino
Salário de 900,00+30% de periculosidade + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 5
Motorista de cami-
nhão

06 Masculino
Salário de 1.400,00 + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 
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Empresa 5 Bombeiro Hidráulico 11 Masculino
Salário de 1.250,00 + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 5 Marceneiro 04 Masculino
Salário de 1.250,00 + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 5 Servente de Obras 14 Masculino
Salário de 800,00 + benefícios 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 6
Auxiliar de Linha de 
Produção

02 Masculino
Salário a combinar 
Não exige experiência 

Particular
Empregado domesti-
co faxineiro

01 Masculino
Salário mínimo 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 7 Faxineiro 06 Masculino
Salário de 860,00
Não exige experiência 

Empresa 8
Motorista de auto-
móveis

02 Indiferente
Salário de 960,51
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Necessário te no mínimo 2 anos de habitação tipo B 

Empresa 9 Servente de obras Masculino

 Salário de 743,60
Premio de assiduidade de 10%
Não exige experiência
Aceita trabalhadores com deficiência
 Local de trabalha será em Betim

Empresa 10 Camareira de Hotel 03 Feminino
Salário a combinar 
Não exige experiência

Empresa 10
Recepcionista de 
Hotel

01 Indiferente
Salário a combinar 
Não exige experiência 
É necessário ter conhecimentos de informática

Secretaria Municipal de Administração

Portaria nº 002/2013
"Dispoe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Especial lnventariante de bens móveis, no âmbito da Controladoria lntema, 
para o encerramento do exercício financeiro de 2013"
O Controlador lnterno, no uso de suas atribuições institucionais que lhe confere a Lei 1715/2009, e considerando o art. 11 do Decreto n° 316 
de 05 de dezembro de 2013, e, ainda, considerando o encerramento do exercício financeiro de 2013:
RESOLVE:
Art. 1° - Fica nomeada a Comissão Especial lnventariante de bens móveis, no âmbito da Controladoria lnterna, composto pelos servidores:
I - Cerson Machado Filho - Presidente
II -Ana Paula Rodrigues - Secretária
§ 1°- Do inventário constante do caput lavrar-se-a relatório a ser encaminhado a Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2°- Esta Comissão terá ate o dia 20 de dezembro de 2013 para a conclusão do inventário.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2013.
Cerson Machado Filho
Controlador Interno

PREFEITURA DE BRUMADINHO/ MG - Torna público Extrato de Contrato nº 202/2013 - Obj: Contratação de show artístico da cantora Vell Rodri-
gues e Banda. Contratada: Vell Rodrigues Promoções e Eventos Ltda - Valor total: R$ 11.700,00. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/ MG - Torna público Extrato de Contrato nº 204/2013 - Obj: Contratação de show artístico da Banda Dominus. 
Contratada: Dom Maior Produções e Eventos Ltda - Valor total: R$ 13.000,00. Antônio Brandão-Prefeito.

PORTARIA N° 05/2013
De 10 de dezembro de 2013
“Constitui Comissões Inventariantes de bens móveis e imóveis do Município de Brumadinho e dos bens estocados no Almoxarifado da Secre-
taria Municipal de Administração,  exercício de 2013.”
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A Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições e em cumprimento as disposições do Decreto nº 316/2013, de 05 de de-
zembro de 2013, que dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro do ano de 2013 nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam instituídas as Comissões Inventariantes abaixo designadas, para fins de realização dos inventários físicos-financeiros dos bens 
móveis e imóveis do Município  e dos bens estocados no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração:
I. Comissão Inventariante de Bens Móveis e Imóveis 
Presidente: Ana Maria Lima Moreira Biano, matrícula nº 000649 
Membro: João Edson Pereira, matrícula nº  008048
Membro: Cíntia Maria dos Santos, matrícula nº 007970 
II. Comissão Inventariante Almoxarifado Secretaria Municipal de Administração 
Presidente: Márcia Maria Dutra Machado, matrícula nº 000168
Membro: Guilherme Eleno Rodrigues Filho, matrícula nº 3450
Membro: Cristiany Augusta Mendes, matrícula 007929

Art. 2º - Os levantamentos procedidos pelas Comissões ora instituídas constarão de relatórios consubstanciados e deverão ser entregues a 
Secretaria de Administração nos prazos definidos no Decreto Municipal nº 316/2013.  
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2013.
Valéria das Dôres Moreira
Secretária Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 

PORTARIA SEPLAC N° 005, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.
Institui Comissão Especial Inventariante, designa servidores que a integram e dá outras providências.
O SECRETÁRlO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE BRUMADINHO, no uso das atribuicõses que lhe confere o art. 103 da Lei 
Orgânica do Município, de 20 de março de 1990, e  CONSIDERANDO a necessidade se inventariar os bens móveis, imóveis e bens do almoxari-
fado setorial da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC) para encerramento do exercício financeiro corrente, conforme 
recomendação contida no artigo 11, do Decreto Municipal n° 316/2013,
Resolve
Art. 1° - Instituir Comissão Especial Inventariante no âmbito desta Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação constituida por 3(três) 
servidores lotados neste órgão administrativo que promoverá, até o dia 19 de janeiro de 2013, o arrolamento de todos os bens (móveis, imó-
veis e de almoxarifado) da SEPLAC.
Art. 2° - A Comissão Inventariante funcionara do seguinte modo: Presidente, Secretário e Membro Administrativo. Todos os atos e procedimen-
tos para o qual foi instituida deverão ser descritos em ata, observadas as formalidades e princípios inerentes a Administração Pública e
seus serviços.
Art. 3°- Designar, no âmbito da SEPLAC, os servidores Jayme Wilson de Oliveira, Valdriana Felix de Souza Lima, e Bárbara Luísa Cabral Pinto, 
respectivamente, Presidente, Secretaria e Membro Administrativo.
Art. 4° - Ao término do inventário patrimonial em 20 de janeiro de 2014, a Comissão Inventariante fica dissolvida.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2013
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Retifica nº de processos – onde se lê: Pregão Pres. 083/13 – prest. serv. médicos, Leia-se Pregão Pres. 
084/13 – prest. serv. médicos. Onde se lê: Pregão Pres. 083/13 –  aq. de pão francês 50 gr e pão de doce, Leia-se Pregão Pres. 085/13 – aq. pão 
francês 50 gr e pão de doce. Demais informações inalteradas. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Saúde
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Secretaria Municipal de Obras

PORTARIA N° 01/2013
De 10 de dezembro de 2013
“Constitui Comissão Inventariante para levantamento dos bens estocados no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, exercício de 2013.”
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos no uso de suas atribuições e em cumprimento as disposições do Decreto nº 316/2013, de 
05 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro do ano de 2013 nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Inventariante abaixo designada para fins de realização do inventário físico-financeiro dos bens estocados no 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
I. Comissão Inventariante Almoxarifado Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Presidente: José Márcio Rodrigues, matrícula nº 003219
Membro: Sandro Moreira de Oliveira, matrícula nº 008893
Art. 2º - Os levantamentos procedidos pela Comissão ora instituída constarão de relatório consubstanciado e deverão ser entregues a Secreta-
ria de Administração nos prazos definidos no Decreto Municipal nº 316/2013.  
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2013.
Denilson Vicente Fontoura 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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