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Prefeitura amplia atendimento 
do Projeto Rede Cegonha 

Programa chega às gestantes das comunidades rurais do município
Para garantir o acesso de 

mais gestantes ao programa, 
a Prefeitura está ampliando 
as áreas cobertas e a frequ-
ência do número de grupos 
do Projeto Rede Cegonha. 
Além de expandir o acompa-
nhamento para as gestantes 
de algumas localidades da 
zona rural, como Casa Bran-
ca, Tejuco e Palhano, os gru-
pos atendidos passaram a 
participar de reuniões quin-
zenais.

Como parte da estratégia, 
também estão sendo inclu-
ídos mais profissionais nos 
grupos, qualificando ainda 
mais o cuidado materno in-
fantil no município. As ações 
do Projeto Rede Cegonha 
incluem encontros de ges-
tantes, com objetivo de for-
talecimento de vínculo en-
tre mãe, bebê e família, por 
meio da parceria das equi-
pes de profissionais das se-
cretarias municipais de Saú-
de e de Assistência Social.

tação, como amamentação, 
nutrição e tipos de partos. 

Durante os encontros, 
também são programadas 
visitas à maternidade, estrei-
tando o vínculo com a equi-
pe do hospital municipal. 

A Rede Cegonha é uma 
estratégia que inclui uma sé-
rie de cuidados para assegu-
rar às mulheres o direito da 
atenção humanizada à gravi-
dez, ao parto e ao puerpério 

Thiago França

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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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

Os grupos são conduzidos 
pelos psicólogos do Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), em parce-
ria com os profissionais do 
Programa Saúde da Família 
(PSF). Nos encontros, são re-
alizadas rodas de conversas, 
palestras, dinâmicas, trocas 
de experiências, com a abor-
dagem de temas diversos, 
que envolvem aspectos bio-
lógicos do processo de ges-

e às crianças o direito ao nas-
cimento seguro e ao cresci-
mento e ao desenvolvimen-
to saudáveis. 

O programa sistemati-
za e institucionaliza um mo-
delo que garante às mulhe-
res e às crianças assistência 
de qualidade, que lhes per-
mite vivenciar a experiência 
da gravidez, do parto e do 
nascimento com segurança, 
dignidade e tranquilidade.
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Atos do Executivo

PORTARIA N° ¬¬001/2014
De 19 de setembro de 2014
“Designa fiscais para os contratos firmados pela Secretaria Municipal de Governo”. 
A Secretaria Municipal de Governo no uso de suas atribuições contidas na Lei Municipal nº 1.715/2009, de 20 de março de 2009, e, consideran-
do a necessidade de dar cumprimento ao artigo 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina a fiscalização dos contratos firmados pelo Poder 
Público,
RESOLVE: 
Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 que determina que a execução do contrato deverá ser acompanha-
da e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de Governo especialmente designado, ficam designados os servidores abaixo 
relacionados como responsáveis pela fiscalização dos contratos executados pelos seus respectivos Departamentos.
1)Assessoria de Comunicação – Marcos Natalício Amorim
2)Defesa Civil –  Flávia Aragão Santos 
3)Guarda Municipal – Luiz Cláudio de Almeida Teodoro
Artigo 2º - São competências e responsabilidades dos fiscais:
I.Manter arquivo físico e/ou eletrônico, cópia do termo contratual e de todos os seus aditivos, termos de apostilamento, planilha de custos, 
se existentes, juntamente com outros documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contratados.
II.Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas pelo contratado e, se for o caso, promover os regis-
tros pertinentes no módulo do SIASG destinado à fiscalização do contrato.
III.Elaborar registro próprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle do saldo residual e as informações das determina-
ções necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados.
IV.Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar à respectiva Secretaria quando as medidas corretivas 
ultrapassarem sua competência.
V.Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a:
a.objeto da contratação;
b.forma de execução;
c.forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestação dos serviços e quantitativo de funcionários, se houver;
d.cronograma de serviços; 
e.obrigações da contratante e da contratada, que rege a relação entre funcionários e a categoria dos profissionais empregadas nos serviços 
contratados quando for o caso.
f.condições de pagamento;
g.fiscalização;
h.sanções administrativas.
VI.Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e preços e ter cópia da proposta de preço, acompanhada, 
se for o caso, de planilha de custo e formação de preço, de relação de material ou equipamento.
VII.Receber, conferir e atestar e os serviços e/ou bens adquiridos nos contratos, com base nas cláusulas contratuais.
Artigo 3º - Os fiscais designados nesta Portaria deverão emitir relatório mensal a Secretaria Municipal de Governo, informando a situação do 
contrato, quanto a prazo, saldo orçamentário e financeiro e vigência
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 19 de setembro de 2014.
Carlos Mendes de Lima
Secretário Municipal de Governo  

Atos do Executivo | Convênios

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 020/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BRUMADINHO E O NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E ECONOMICO DE BRUMADINHO – NDHE.
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O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o no. 18.363.929/0001-40, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, Brumadinho/
MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr ANTÔNIO BRANDÃO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. M-590.536/
SSPMG, inscrito no CPF sob o nº. 075.812.206-30e o NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE BRUMADINHO, inscrito no 
CNPJ sob o no. 11.206.692/0001-45, com sede à Rodovia MG 040 KM 49, Zona Rural, Brumadinho/ MG, neste ato representado por seu Presi-
dente Sr.Olemar Tibães Lopes Júnior, brasileiro, portador da CRA–MG 01-033286/D, inscrito no CPF sob o no. 028.386.736-10 resolvem celebrar 
o presente TERMO ADITIVO ao Convênio 020/2012, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do convênio 020/2012 até 30/03/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio original, do 1º. e 2º Termos Aditivos, não conflitantes com o presente 
Instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemu-
nhas abaixo.
Brumadinho, 19 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Olemar Tibães Lopes Júnior 
Presidente do NDHE – Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Comunicamos o adiamento do Pregão Presencial 95/14 – Contratação. de empresa p/ prestação de serviços de 
gerenciamento de publicações em jornais de grande e média circulação, cuja data de abertura estava prevista para 01/10/014,às 9h. Nova data 
de abertura: 02/10/2014 às 9h. Site:www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 3° Termo aditivo do contrato38/2011 de locação de imóvel para abrigar instalações do 
SINE.Locador : Helena Karan Amorim.Valor mensal da locação:R$2.718,28.Publicação extemporânea devido tramitação interna.Antônio Bran-
dão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº24/2014 Processo: 208/2014, contratação de show artístico 
da Banda Expresso Hits a se apresentar no dia 23/09/2014 para realização do Jubileu de Nossa Senhora das Mercês. Empresa: EXPRESSO E CIA 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. Valor global R$9.800,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho: O FMS torna público  Pregão Pres. 042/14, p/ RP aq. medicamento Alteplase 50mg, p/ 12 meses. Entrega 
prop: 02.10.14, às 10h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo 
S. Ataide – Secretario Saúde.
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