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Planejamento abre  reuniões 
públicas na Câmara Municipal

Cada secretaria apresentará à população e aos vereadores 
projetos e ações implementados pela Prefeitura

Com o apoio da Câmara 
Municipal, a Prefeitura inicia 
nesta terça-feira, 25 de mar-
ço, a série de reuniões públi-
cas para apresentação das 
ações e projetos desenvolvi-
dos por cada Secretaria e pe-
la Procuradoria Geral do Mu-
nicípio. Abertas à população, 
as reuniões serão realizadas 
na sede do Legislativo Mu-
nicipal, uma vez por mês, a 
partir das 19h30.

Acompanhado pela equi-
pe técnica da respectiva 
Pasta, cada secretário fa-
rá um balanço dos traba-
lhos implementados pela 
Prefeitura. A Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e 
Coordenação abre as apre-
sentações nesta terça-feira, 
25 de março.

As reuniões públicas fo-
ram instituídas pela Lei 
2.018, de 25 de novembro 

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

de 2013. A legislação tem co-
mo objetivo a prestação de 
informações à população e 
à Câmara Municipal sobre as 
ações da Prefeitura.

Além de maior transpa-
rência, a Lei abre espaço 
para a participação efetiva 
popular nas reuniões. Me-
tade do tempo destinado 
às apresentações será re-
servado às intervenções da 
população. Para que todos 
os cidadãos possam parti-
cipar das reuniões públi-
cas, a Prefeitura vai colocar 
transporte público gratui-
to à disposição dos mora-
dores das comunidades 
do interior do município. 
O agendamento pode ser 
feito pelo telefone 3571-
3001.  

Para o Prefeito Brandão, 
a Lei representa um avanço 
sem precedentes por estrei-
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tar a parceria entre Executi-
vo, Legislativo e população 
de Brumadinho. “É a opção 

pelo caminho do diálogo 
permanente", resume Bran-
dão.
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DECRETO Nº 54 DE 19 DE MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre a designação de servidores municipais para o exercício das atribuições de PREGOEIRO nos procedimentos licitatórios”
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica e;
CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidores municipais para atuarem como pregoeiros nos procedimentos licitatórios, con-
forme disposto no inciso IV, art. 3º, da Lei Federal nº 10.520, de fevereiro de 2002; 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados para atuarem como PREGOEIROS nos procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo, equipa-
mentos e serviços com recursos das Secretarias Municipais de Administração, de Obras e Serviços Públicos e do Fundo Municipal do Saúde, os 
seguintes servidores:
•Dionéia da Silva Brito Ozanam;
•Juliano Martins Brandão;
•Jurene de Sales Azevedo;
•Maria Helena Borges Soares;
•Miriam Tereza Rodrigues dos Santos;
•Aparecida de Jesus Pereira;
•Mauro Fernando Anício Costa;
•Jeovane Raimundo Antunes e;
•Silvana de Cássia Azevedo Carvalho.
Art. 2º. A atribuição dos PREGOEIROS inclui, dentre outras, a condução da sessão publica do pregão, o recebimento das propostas e lances, a 
analise da sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 3º. O PREGOEIRO poderá contar com equipe de apoio, para auxiliar nos trabalhos do pregão, sendo esta integrada por servidores ocupan-
tes de cargo efetivo, em comissão ou emprego da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 4º. Com fulcro no art. 96 da Lei Complementar nº 039/2004, alterada pela Lei Complementar nº 062/2011, os Pregoeiros, pelos serviços 
prestados, farão jus ao recebimento de gratificação por encargos eventuais, no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base, do 
cargo em que estiver alçado, condicionada a concessão à efetiva participação os mesmos em reuniões, em cada mês de referência.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 07 de fevereiro de 2014.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs. 44 de 07 de fevereiro de 2013, 280 de 01 de novembro de 2013 e 
313 de 03 de dezembro de 2013.
Brumadinho, 19 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 55 DE 19 DE MARÇO DE 2014.
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria por idade, requerida pela servidora LECILDA ANA DE CARVALHO SILVA e concedida pelo a 
contar de 12 de março de 2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 13 de março de 2014, da vaga ao cargo de Servente Escolar II, ocupada pela Sra. LECILDA ANA 
DE CARVALHO SILVA, matrícula 001268, empossada em 18/08/1995, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em 
vista a concessão de aposentadoria por idade pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 12 de março de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 19 de março de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 56 DE 19 DE MARÇO DE 2014.
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida pela servidora STAEL ALMEIDA LIMA MOREIRA e conce-
dida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a contar de 17 de março de 2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 18/03/2014, da vaga ao cargo de Especialista da Educação II, ocupada pela Sra. STAEL ALMEIDA 
LIMA MOREIRA, matrícula 000640, empossada em 04/02/1993, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a 
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 17 de março de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 19 de março de 2014.
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
Armador de estrutu-
ra de concreto

45 Masculino 
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 1 Carpinteiro 45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 1 Servente de obras 70 Masculino 
Salário de 864,00 
Não exige experiência 

Empresa 2
Ajudante de moto-
rista 

01 Masculino
Salário a combinar 
 Ter pelo menos 6 meses de experiência 
Ter habitação tipo B 

Empresa 3 Bombeiro Hidráulico 01 Masculino
Salário de 1.100,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Ter habilitação tipo B

Empresa 4 Servente de Obras 10 Masculino 
Salário a combinar 
Não exige experiência 

Empresa 5 Padeiro 01 Masculino 
Salário de 1.400,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 6 Operador de caixa 01 Indiferente
Salário de 732,00
Não exige experiência
Ter ensino médio completo 

Empresa 7
Professor de infor-
mática (no ensino 
superior

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

Empresa 7
Professor de contabi-
lidade

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

Empresa 8 Carpinteiro 02 Masculino 
Salário de 1.288,19
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 9 Pintor 01 Masculino
Salário de 1.250,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 10 Pedreiro 10 MASCULINO 
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 
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Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2014
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 Desenvolvimento 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: 
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 24/04/2014, 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.
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Art. 8° - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 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  
LILIAN PARAGUAI 
Secretária Executiva da Casa dos Conselhos 

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna Público o 4º aditivo de prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2012, para con-
tratação de licenciamento de uso de sistema visando modernização da administração tributária municipal - P.A: 034/2013, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Fazenda. Contratada: SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA: Valor total: R$175.023,12. Antônio Brandão/
Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.  Proc. Adm 037/14.Aquisição de 
jogos educativos. Empresas vencedoras, Rafaela Xhimene da Silva Vendas – me Valor:R$1.223,22, Atlântica Didática e Pedagógica Ltda. Valor: 
R$1.073,20, Ott Comércio de Brinquedos Ltda Valor: R$138,00, Jmd Distribuidora Ltda. Valor: R$112,84  Valor Total R$2.547,26 . Ver site  www.
brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL 006/2014 – VENCEDORES: A AVANTE EQUIPAMENTOS R$12.363,00; CASA DO EPI R$200,00; EVOLUTION R$6.550,50; BRASIL MINAS 
R$20.331,00 – OBJ: AQUISIÇÃO MATERIAIS EPI  - DO 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO PRE-
GÃO PRESENCIAL 012/2014 – VENCEDORES: DOUGLAS FARIS R$29.650,00; THIAGO VIEIRA R$1.562,50; VOLTINE R$1.088,00; FX COMERCIO 
R$1.567,90; BELO BLOCO R$26.550,00– OBJ: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA – DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 05/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2014 – Tipo: Menor Preço 
Por Item. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de fornecimento  de materiais de copa, cozinha e limpeza dos prédios da Câmara Municipal de Brumadinho. A sessão de julgamento e habi-
litação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 02 de abril de 2014, a partir das 09 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. O Edital completo 
estará disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbrumadinho.
mg.gov.br, no link Licitações. Informações: (31) 3571.1463 – ramal 210.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 06/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 05/2014 – Tipo: Menor Preço 
Por Item. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de fornecimento  de materiais de escritório para suprimento dos setores da Câmara Municipal de Brumadinho. A sessão de julgamento e ha-
bilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 03 de abril de 2014, a partir das 09 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. O Edital completo 
estará disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbrumadinho.
mg.gov.br, no link Licitações. Informações: (31) 3571.1463 – ramal 210.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 01/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Cris-
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DOM
B R U M A D I N H O

tina Maciel Buffet Ltda-ME. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para os servidores, bem como buffet 
para as solenidades a serem desenvolvidas pela Câmara Municipal de Brumadinho. Valor: R$ R$78.000,00 (setenta e oito mil reais). Período: 
18/03/2014 a 31/12/2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 02/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: He-
lena Karam Amorim Neta-ME. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para os servidores, bem como buffet 
para as solenidades a serem desenvolvidas pela Câmara Municipal de Brumadinho. Valor: R$ R$12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta 
reais). Período: 18/03/2014 a 31/12/2014.
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