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Festival do Milho 
atrai grande público 

Tradicional festa de Brumadinho movimentou a Comunidade de Suzana
A 26ª edição do Festival do 

Milho, na Comunidade de Su-
zana, foi um sucesso. Uma das 
mais tradicionais e populares 
festas gastronômicas de Bru-
madinho, o Festival foi presti-
giado por um grande público 
nos dias 26 e 27 de abril.

Realizado anualmente pe-
la Prefeitura, em parceria com 
a Associação dos Moradores da 
Comunidade de Suzana e Re-
gião (Amocos), o Festival ofe-
rece produtos derivados do mi-

nicípio”, assinalou o prefeito.
No sábado, 26 de abril, os 

moradores da Comunidade 
participaram da segunda etapa 
do curso sobre manuseio e téc-
nicas de elaboração dos produ-
tos à base de milho oferecido 
pela Prefeitura.  Ministrado pe-
lo gastrônomo Fabrício Amo-
rim, o curso, que teve a primei-
ra etapa realizada no último dia 
21 de abril, abordou temas co-
mo higiene e segurança ali-
mentar.

Thiago França

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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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

lho, como mingau, pamonha e 
farinha, entre outros. 

Ao abrir oficialmente o Fes-
tival, o Prefeito Brandão desta-
cou a importância da festa no 
calendário de eventos do mu-
nicípio. Também elogiou os 
moradores da Comunidade de 
Suzana pelo empenho na or-
ganização do Festival. “Deixo 
um abraço fraterno aos nossos 
parceiros da Associação e a ca-
da morador dessa comunidade 
por divulgarem tão bem o mu-

O Festival também contou 
com várias atrações musicais. 
No sábado, 26, a dupla Wilker e 
Mauri, de Brumadinho, abriu as 
apresentações. Na sequência, 
houve show da Banda Galaxy. 

No domingo, além do tra-
dicional Torneio de Truco da 
Amocos, o grupo Quebra Sam-
ba, também de Brumadinho, se 
apresentou. A dupla Clayton e 
Romário encerrou a programa-
ção musical do Festival do Mi-
lho 2014.

Brumadinho, terça-feira, 29 de abril de 2014  Ano 2 Edição 175
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Secretaria Municipal de Ação Social  | Conselhos

Resolução Comissão Eleitoral - CMDCA nº. 01/2014
Dispõe sobre retificação e prorrogação de prazo no Edital 001/2014 – Convocação da Assembleia Geral para escolha de representantes da 
sociedade civil organizada, para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 
Brumadinho – MG.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por sua Comissão Eleitoral, no cumprimento de suas atribuições 
legais, em conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprova-
ções em Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho no dia 23 de março de 2014, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, 
situada a Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho - Minas Gerais. 
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o Edital de Convocação – CMDCA n°001/2014, conforme anexo. 
Art. 2° - Conforme Lei Municipal 1.715, no Edital de Convocação – CMDCA n°001/2014, onde se lê Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, leia-se Secretaria Municipal de Ação Social.   
Art. 3º - Prorrogar o prazo de inscrições das entidades atuantes no atendimento e/ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, inte-
ressadas em compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme artigo 6° do Edital de Convocação - 
CMDCA n°001/2014, para 24 de março de 2014 a 29 de abril de 2014, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 
Brumadinho, 23 de abril de 2014. 
Comissão Eleitoral 
Cláudia Parreiras dos Santos Soares
Catarina de Sena Ângelo Leite
Maria Marta Araújo

Resolução - CMAS nº. 09/2014
Dispõe sobre retificação e prorrogação de prazo no Edital 001/2014 – Convocação da Assembleia Geral para escolha de representantes da 
sociedade civil organizada, para composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município de Brumadinho – MG.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, por sua Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução CNAS 
145 de 15 de outubro de 2004 – PNAS; NOB SUAS 2012; Resolução 33 de 12 de dezembro de 2012 e Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – 
LOAS, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprovações em Reunião Ordinária do Conselho no dia 10 de abril de 2014, 
às 09h30min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, situada a Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho - Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o Edital de Convocação – CMAS n°001/2014, conforme anexo. 
Art. 2° - Conforme Lei Municipal 1.715, no Edital de Convocação – CMAS n°001/2014, onde se lê Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, leia-se Secretaria Municipal de Ação Social.   
Art. 3º - Prorrogar o prazo de inscrições dos representantes dos Usuários, de entidades Prestadoras de Serviços da área de Assistência Social, 
dos trabalhadores da área de Assistência Social e os representantes das Associações Comunitárias do Município, interessadas em compor o 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme artigo 7° do Edital de Convocação - CMAS n° 001/2014, para 31 de março de 2014 
à 30 de abril de 2014, nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 
Art. 4º -  Prorrogar a data da Assembleia Geral de eleição para o dia 15 de maio de 2014, conforme artigo 10° do Edital de Convocação – CMAS 
n° 001/2014.
Art. 5° -  Acrescentar ao artigo 12 do Edital de Convocação – CMAS n° 001/2014, os §1° ao §5°.
§ 1° - Todas as entidades da Sociedade Civil, legalmente cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, serão comunicadas 
oficialmente da publicação deste Edital. 
§ 2° - Todas as entidades inscritas no CMAS poderão indicar candidatos a membros do Conselho, titular e suplente. 
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§ 3° - Não poderão ser indicados como candidatos os membros que já tenham sido reconduzidos. 
§ 4° - Os membros que já tenham sido conselheiros por uma entidade não poderão ser indicados como candidatos por outra entidade.
§ 5° - Cada entidade deverá indicar chapa completa composta de candidatos a conselheiros titular e suplente. 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 
Brumadinho, 10 de abril de 2014. 
Ana Emília Coelho Diniz 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CMAS N°001/2014
RETIFICAÇÃO
A presidência do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições na 
Lei Municipal 1.796/2010, vem convocar as entidades prestadoras de Serviços da área de Assistência Social, neste município, a participarem da 
Assembleia Geral para escolha de representantes, da sociedade civil organizada, para composição do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS, para um mandato de 02 (dois) anos, para o biênio de 2014 a 2016, conforme disposições neste Edital. 
CAPÍTULO I
Da Composição, da Estrutura e do Funcionamento
Art. 1° - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é um órgão de deliberação colegiada, paritário, de caráter permanente e de âmbi-
to municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social, responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social. 
Art. 2° - O CMAS terá a seguinte composição:
I – Do Governo Municipal:
a)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Social;
b)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
d)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
e)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração. 
II – Da Sociedade Civil:
a)01 (um) representante dos Usuários;
b)02 (dois) representantes de entidades Prestadoras de Serviços da área de Assistência Social;
c)01 (um) representante dos trabalhadores da área de Assistência Social;
d)01(um) representante das Associações Comunitárias do Município. 
§ 1° - Cada Titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa, devendo ser observada a paridade entre represen-
tantes governamentais e não governamentais.
§ 2° - Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade.
§ 3° - Os representantes da Sociedade Civil, serão eleitos pelas próprias entidades ou categorias em fórum único, sob a fiscalização do Ministé-
rio Público. 
§ 4° - No âmbito da Administração Pública os representantes dos órgãos do governo municipal, serão escolhidos pelo Prefeito ou titulares das 
pastas.
Art. 3° - Os membros Titulares e Suplentes serão nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal para mandato de 02 (dois) anos, permitida 
uma única recondução por igual período.
Art. 4° - A atividade dos membros do CMAS reger-se-á pelas disposições seguintes:
I - os exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e, não será remunerado;
II – os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou órgão que representam, apresentada ao próprio 
Conselho que encaminhará os novos nomes para nomeação imediata pelo Prefeito Municipal;
II – cada membro titular do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária;
IV – as decisões do CMAS serão consubstanciadas em Resoluções.
CAPÍTULO II
Das Disposições Preliminares
Art. 5° - O presente Edital dispõe sobre as inscrições de entidades prestadoras de serviços na área de Assistência Social, no âmbito do municí-
pio de Brumadinho. 
Art. 6° - A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social em reunião deliberativa para aprovação deste Edital, nomeará, dentre seus 
membros, Comissão Organizadora para tratar do processo eleitoral do CMAS, para o biênio 2014 - 2016.
CAPÍTULO III
Das Inscrições
Art. 7° - As inscrições das entidades prestadoras de serviços da área de Assistência Social, interessadas em compor o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, deverão ser realizadas na Casa dos Conselhos, situada a Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho – MG, no 
período de 31 de março de 2014 a 30 de abril de 2014, nos horários de 08h00min às 12h00min e de 14h00min ás 17h00min, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 
§ 1° - As inscrições de que trata este artigo deverão ser realizadas em formulário próprio oferecido pela Secretaria Municipal de Ação Social, 
acompanhadas de:
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I – ofício expedido pela entidade interessada, datado, assinado pelo presidente, indicando os nomes que a representarão no CMAS, titular e 
suplente;
II – cópias de RG, CPF e comprovante de residência, titular e suplente;  
Art. 8° - A ausência de qualquer documento exigido no artigo anterior implicará no indeferimento da inscrição.
Art. 9° - A Secretaria Municipal de Ação Social se responsabilizará, juntamente com a Comissão Organizadora, de todo o processo seletivo das 
entidades, registrando todos os atos em ata.
Art. 10° - A Assembleia Geral para eleição ocorrerá no dia 15 de maio de 2014, às 09h30min, na Casa dos Conselhos. 
Art. 11° - Para compor a Mesa Diretora do CMAS serão eleitos pela plenária da Assembleia, para um mandato de 01 (um) ano, os mandatários:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1° Secretário; e 
IV - 2° Secretário.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 12 – Após aprovação do Edital de Convocação – CMAS n°001/2014 pela plenária do CMAS, em reunião específica, editará Resolução da 
deliberação.
§ 1° - Todas as entidades da Sociedade Civil, legalmente cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, serão comunicadas 
oficialmente da publicação deste Edital. 
§ 2° - Todas as entidades inscritas no CMAS poderão indicar candidatos a membros do Conselho, titular e suplente. 
§ 3° - Não poderão ser indicados como candidatos os membros que já tenham reconduzidos. 
§ 4° - As membros que já tenham sido conselheiros por uma entidade não poderão ser indicados como candidatos por outra entidade.
§ 5° - Cada entidade deverá indicar chapa completa composta de candidatos a conselheiros titular e suplente. 
Art. 13 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Art. 14 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de março de 2014.
Ana Emília Coelho Diniz 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2014
RETIFICADO 
A presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, vem convocar as entidades de atendimento e/ou defesa dos direitos da Criança e do Adoles-
cente, neste Município, a participarem da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade civil organizada, para composição 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o biênio de 2014 a 2016, 
conforme disposições neste Edital. 
CAPÍTULO I
Da composição, do mandato, do Perfil e da Qualificação dos Conselheiros
Art. 1° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão paritário, composto por 08 membros titulares e 08 su-
plentes, nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal, observada a sua autonomia para um mandato de dois anos, permitida uma única 
recondução.
Parágrafo único – Não será permitida a recondução automática, devendo a entidade detentora do mandato se submeter a novo processo de 
escolha. 
Art. 2° - o CMDCA terá a seguinte composição:
I – Do Governo Municipal:
a)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária;
b)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Social;
c)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d)01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração. 
II – Da Sociedade Civil:
a)04 (quatro) representantes da sociedade civil (entidades atuantes no atendimento e/ou defesa dos direitos da criança e do adolescente);
§1° - Cada titular do CMDCA terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa, devendo ser observada a paridade entre represen-
tantes governamentais e não governamentais.
§2° - Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade.
§3° - Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos pelas próprias entidades, em fórum próprio e/ou fórum único, sob a fiscalização do 
Ministério Público. 
§4° - No âmbito da administração Pública, os representantes dos órgãos do Governo Municipal serão escolhidos pelo Prefeito ou titulares das 
pastas.
Art. 3° - O exercício da função de Conselheiro, titular e suplente, é de interesse público relevante e não será remunerada e requer presunção de 
idoneidade moral, devendo os conselheiros ter compromisso com os seguintes princípios éticos: 
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a)Reconhecimento da liberdade, igualdade e dignidade humana como valores supremos de uma sociedade pluralista, justa, democrática e 
solidária;
b)Defesa intransigente dos direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes, e recua do arbítrio e do autoritarismo;
c)Reconhecimento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida;
d)Empenho na eliminação de toda a forma de preconceito e discriminação, incentivando o respeito à diversidade;
e)Compromisso com o constante processo de formação dos membros do Conselho;
f )Ter disponibilidade, tanto pessoal quanto institucional, para o exercício desta função de relevância pública e dispor de condições legais para 
tomada de decisão, bem como ter acesso a informações referentes aos órgãos públicos ou organizações da sociedade civil que represente.
CAPÍTULO II
Das Disposições Preliminares
Art. 4° - O presente Edital dispõe sobre as inscrições de entidades de atendimento e/ou defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 
âmbito do município de Brumadinho.
Art. 5° - A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em reunião deliberativa para aprovação deste Edital, no-
meará, dentre seus membros, Comissão Organizadora para tratar do processo eleitoral do CMDCA para o biênio 2014 – 2016.
CAPÍTULO III
Das Inscrições
Art. 6° - As inscrições das entidades de atendimento e/ou defesa dos direitos da Criança e do Adolescente interessadas em compor o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, deverão ser realizadas na Casa dos Conselhos, situada à Rua José Solha, n°81, 
Centro, Brumadinho – MG, no período de 24/03/2014 a 29/04/2014, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 
§ 1° - As inscrições de que trata este artigo deverão ser realizadas em formulário próprio fornecido pela Casa dos Conselhos, acompanhadas 
de:
I – ofício expedido pela entidade interessada, datado, assinado pelo presidente, indicando os nomes que a representarão no CMDCA, titular e 
suplente;
II – cópias de RG, CPF e comprovante de residência, titular e suplente;
Art. 7° - A ausência de qualquer documento exigido no artigo anterior implicará no indeferimento da inscrição.
Art. 8° - A Secretaria Municipal de Ação Social, através da Casa dos Conselhos se responsabilizará, juntamente com a Comissão Organizadora, 
de todo o processo seletivo das entidades, registrando todos os atos em ata.
Art. 9° - A Assembleia Geral para a eleição ocorrerá no dia 30/04/2014, às 14h00min, na Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n°81, Centro, 
Brumadinho - MG. 
Art. 10° - Para compor à Mesa Diretora do CMDCA serão eleitos pela plenária da Assembleia, para um mandato de 01 (um) ano, os mandatá-
rios:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1° Secretário; e
IV – 2° Secretário.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 11 – Após aprovação deste Edital pela plenária do CMDCA, em reunião específica, editará Resolução da deliberação. 
Art. 12 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Art. 13 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 18 de março de 2014.
RITA DE CÁSSIA CAMPOS NICÁCIO 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA  

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) _________________________________________________, com 
sede (endereço) ___________________________________________, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais – MG, portadora do CNPJ n° 
______________________, está em pleno e regular funcionamento, desde (data de fundação) ____/____/_______, cumprindo regularmente 
as suas finalidades estatuárias, sendo a sua Diretoria atual, com mandato de ____/____/_____ a ____/____/_____, constituída dos seguintes 
membros, de acordo com ata de eleição e posse:

PRESIDENTE

Nome Completo: 

CPF: RG:                                     Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 
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Endereço Eletrônico: Telefone: (   )

VICE-PRESIDENTE

Nome Completo: 

CPF: RG:                                     Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 

Endereço Eletrônico: Telefone: (   )

SECRETÁRIO (A)

Nome Completo: 

CPF: RG:                                     Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 

Endereço Eletrônico: Telefone: (   )

TESOUREIRO (A) 

Nome Completo: 

CPF: RG:                                     Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 

Endereço Eletrônico: Telefone: (   )
Brumadinho, _____ de ________________ de 2014.
____________________________________________
(Assinatura do (a) Presidente da Entidade ou seu Representante legal)

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CMAS N°001/2014
Composição do Conselho Municipal de Assistência Social no Segmento Sociedade Civil

Representante dos Usuários

Representantes de entidades Prestadoras de Serviços da área de Assistência Social

Representante dos trabalhadores da área de Assistência Social

Representante das Associações Comunitárias do Município

ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Presidente:

CNPJ: Telefone: (   )

Endereço: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos (nome e qualificação): 

Tipo de serviço prestado conforme Resolução CNAS n°109 de 25 de novembro de 2009 (em anexo):

Candidato Titular 

Nome Completo: 
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CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 
 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

Candidato Suplente

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

REPRESENTANTES DE USUÁRIOS:  

Candidato Titular

Nome Completo: 

CPF: RG:                             Telefone: (   )

Endereço: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

Candidato Suplente

Nome Completo: 

CPF: RG:                             Telefone: (   )

Endereço: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
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Presidente:

CNPJ: Telefone: (   )

Endereço: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos (nome e qualificação): 

Tipo de serviço prestado conforme Resolução CNAS n°109 de 25 de novembro de 2009 (em anexo):

Candidato Titular 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 
 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

Candidato Suplente

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO:

Presidente:

CNPJ: Telefone: (   )

Endereço: 

Endereço Eletrônico: 
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Referência para contatos (nome e qualificação): 

Tipo de serviço prestado conforme Resolução CNAS n°109 de 25 de novembro de 2009 (em anexo):

Candidato Titular 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 
 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 

Candidato Suplente

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Telefone: 

Endereço Eletrônico: 

Referência para contatos: 

*Cópia de Documentos: (   )CPF     (   )RG     (   )Comprovante de Residência 
Brumadinho, ______ de ____________________ de 2014.
______________________________________________
Assinatura do (a) Presidente da Entidade  

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 078/2014. Obj contratação de show artístico da banda Galaxy para apresentar 
no festival do milho em Suzana. Contratada: Galaxy promoções e eventos ltda. Valor R$13.000,00. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 080/2014. Obj contratação de show artístico da dupla Cleiton e Romário para 
apresentar no festival do milho em Suzana. Contratada:C&R produções e eventos . Valor R$16.000,00. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Ratificação: A PMB torna público a Ratificação PP 017/14 Proc ad. 029/14 Aquisição de MATERIAL 
ELÉTRICO p/ a Sec. Planejamento e Sec. Esportes, mediante fornecimento único.  Empresa WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, 
Valor: R$6.231,30. Valor total: R$18.930,00. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. 
Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público o adiamento do Pregão Pres. 027/14, Proc. Adm. 049/14 Aquisição 
de Cestas Básicas mediante fornecimento parcelado p/ Sec. Ação Social. Nova Abertura: 15/05/2014, às 9h Devido a alterações no Edital. Ver 
site e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014 – PA: 028/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS HIDRAULICOS– DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00 – ABERTURA: 19/05/2014 ÀS 9R – LOCAL: AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – 
BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 EDITAL SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET
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