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B R U M A D I N H O

Governo estadual elogia 
Projeto Lagoa Viva

Autoridades visitaram o Assentamento Pastorinhas, onde foram
implantadas ações de recuperação de lagoas

Com a presença de autori-
dades municipais e estaduais, 
a Prefeitura apresentou nesta 
sexta-feira, 13 de fevereiro, os 
primeiros resultados das ações 
do Projeto Lagoa Viva no As-
sentamento Pastorinhas. 

Na cerimônia, o Prefeito 
Brandão destacou o projeto 
e ressaltou o trabalho do As-
sentamento Pastorinhas. As-
sinalou que a comunidade é 
exemplo para o Brasil na pro-
dução agroecológica, com a 
utilização de técnicas que dis-
pensam o uso de ações dano-
sas ao meio ambiente, sem o 
uso de agrotóxicos, queima-
das e desmatamentos, por 
exemplo.

Após registrar queda su-
perior a 70% na produção de 
hortaliças e legumes no ano 
passado devido à seca, o As-
sentamento conseguiu recu-
perar as lavouras graças ao 
trabalho que a Prefeitura re-
alizou de recuperação das 
captações de água nas lago-
as do local. 

Cerca de 20 famílias vivem 
do cultivo e comercialização 
de hortifrutigranjeiros. No lo-
cal, são cultivados mais de 30 
tipos de hortaliças e legumes, 
com uma produção em torno 
de 15 toneladas por mês.

Ao apresentar o projeto, o 
secretário municipal de Meio 
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Ambiente, Hernane Abdon, 
salientou os efeitos imedia-
tos e os resultados alcançados 
pelo projeto. 

Representando o gover-
nador Fernando Pimentel, o 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Agrário, Glê-
nio Martins de Lima Maria-
no, parabenizou a Prefeitura 
pela iniciativa em realizar o 
projeto Lagoa Viva. “Trago 
um abraço do governador Pi-
mentel ao Prefeito Brandão e 
ao povo de Brumadinho, so-
bretudo por esse projeto ma-
ravilhoso e de extrema im-
portância social, econômica 
e ambiental”, resumiu.

Para o superintendente 
regional do Incra em Minas 
Gerais, Danilo Daniel Prado 

Araújo, o Projeto Lagoa Viva 
representa uma rara semen-
te que está sendo plantada e 
que vai gerar muitos frutos. 
“O que vejo aqui é fabuloso”, 
resumiu. Da mesma forma, 
o deputado estadual Cristia-
no Tadeu da Silveira elogiou o 
projeto da Prefeitura, qualifi-
cando-o como “extremamen-
te sustentável”. 

O secretário municipal de 
Governo, Carlos Mendes de 
Lima, fez uma homenagem 
à coordenadora do Assenta-
mento Pastorinhas, Valéria Sil-
va Carneiro, sugerindo que 
fosse concedido a ela o título 
de cidadã honorária de Bru-
madinho pela importância da 
organização comunitária.

Em resposta à homena-

gem do secretário, Valéria 
se disse muito honrada com 
a distinção. A coordenado-
ra aproveitou para agrade-
cer o apoio da gestão do Pre-
feito Brandão ao Pastorinhas. 
Ela assinalou que o prefeito 
abriu as portas da Prefeitura 
ao Assentamento. 

Iniciativa pioneira no Es-
tado voltada para a recupe-
ração de lagoas e açudes nas 
propriedades rurais do muni-
cípio, possibilitando a recarga 
do lençol freático, o Projeto 
Lagoa Viva é uma das ações 
da Prefeitura voltadas para o 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar do município. Em 
apenas 100 dias, a Prefeitura 
já recuperou 20 lagoas e açu-
des em Brumadinho.
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BRUMAD INHO

Atos do Executivo

DECRETO Nº 28 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Munici-
pal nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Cleide de Alcântara Passos Santos Assessor Administrativo 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST.

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Nilton Soares Barbalho Junior Chefe de Serviços 02/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de fevereiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 13 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 29 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A e B, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A e B, da Lei 
Municipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores 
abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Bianca Maria da Silva Leite Supervisor de Serviços 02/02/2015

Cleide de Alcântara Passos Santos Diretor de Departamento 02/02/2015

Erica Meireles Ribeiro do Carmo Assessor Administrativo 02/02/2015

Jeovânio José de Rocha Vice Diretor 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST.

NOME CARGO ADMISSÃO

Nilton Soares Barbalho Júnior Supervisor de Área 02/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de fevereiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 13 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DOM
BRUMAD INHO

Atos do Executivo | Convênios

2º Termo Aditivo ao Convênio 023/2014
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-40, neste 
ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, portador da Cédula de Identidade nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF sob 
o nº.: 075.812.206-30, e de outro lado a GUARDA DE MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE PIEDADE DO PARAOPEBA, inscrita no 
CNPJ 14.830.162/0001-61, com sede à Rua José da Silva Moreira, n°11, Bairro Cohab, Brumadinho/MG, representada por sua Presidente, ANA 
MARIA STEHLING SILVEIRA, ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas celebraram em 03 de dezembro de 2014 o convênio 023/2014 que tem por objeto o repasse de recursos finan-
ceiros para manter as atividades da Guarda.
2. O objeto deste termo é o aditamento de prazo até 30 de março de 2015.
 3. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio 023/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 11 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Ana Maria Stehling Silveira
Presidente da Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Piedade do Paraopeba

Secretaria Municipal de Ação Social

Portaria Nº 01/2015
O Secretário de Ação Social de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Art. 1º da Lei 9.327/96,
RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar a Senhora Erika Patrícia Medeiros Gonçalves, RG: 7371750 SSP MG, Carteira Nacional de Habilitação: 02937141510, matrí-
cula 7782, a conduzir os veículos de placa oficial exclusivamente em serviço. 
Artigo 2º - A servidora deverá se responsabilizar pelas eventuais infrações ocorridas no transito quando o veículo estiver sob sua direção.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Brumadinho, 30 de Janeiro de 2015. 
Rogerio Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social

Portaria Nº 02/2015
O Secretário de Ação Social de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Art. 1º da Lei 9.327/96,
RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar a Senhora Rafaela da Silva Maia, RG: MG-15.246.668 SSP MG, Carteira Nacional de Habilitação: 05720423740, matrícula 
9921, a conduzir os veículos de placa oficial exclusivamente em serviço. 
Artigo 2º - A servidora deverá se responsabilizar pelas eventuais infrações ocorridas no transito quando o veículo estiver sob sua direção.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Brumadinho, 10 de Fevereiro de 2015. 
Rogerio Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social

Portaria Nº 03/2015
O Secretário de Ação Social de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Art. 1º da Lei 9.327/96,
RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar a Senhora Sergiana Pereira Torres, RG: M-6865854 SSP MG, Carteira Nacional de Habilitação: 02105488385, matrícula 9711, 
a conduzir os veículos de placa oficial exclusivamente em serviço. 
Artigo 2º - A servidora deverá se responsabilizar pelas eventuais infrações ocorridas no transito quando o veículo estiver sob sua direção.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Brumadinho, 10 de Fevereiro de 2015. 
Rogerio Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 12/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
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BRUMAD INHO

considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº FABRICIO TINOCO ALVIM DE SOUZA, para ocupar o cargo de “Especialista Saúde I, 
função “Dentista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 13/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº FREDERICO KNUPP AUGUSTO, para ocupar o cargo de “Médico Clínico, função 
“Médico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 14/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº JUAREZ SIMOES BATISTA, para ocupar o cargo de “Analista da Administração I, 
função “Veterinário”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 15/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº RICARDO DUPIN LUSTOSA, para ocupar o cargo de “Médico Clínico, função “Médi-
co”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 16/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
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considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº ERICKSON VINICIUS BICALHO COSTA, para ocupar o cargo de “Médico I, função 
“Cardiologista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 17/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº PAULO DE TARSO RODRIGUES ALVES AFFONSO, para ocupar o cargo de “Médico I, 
função “Psiquiatra”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 18/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª FERNANDA LUISA COSTA FERREIRA, para ocupar o cargo de “Analista da Adminis-
tração I, função “Arquiteto”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 19/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª LUCIANA DE MOURA SEABRA DA COSTA, para ocupar o cargo de “Analista da 
Administração I, função “Biólogo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 20/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª ADRIANA CABRAL MOREIRA, para ocupar o cargo de “Analista da Administração I, 
função “Engenheiro Ambiental”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 21/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª JAMILA CRISTINA DA SILVEIRA XAVIER, para ocupar o cargo de “Analista da Admi-
nistração I, função “Advogado”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 22/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª ILDA MARTINS SILVA, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde I , função 
“Enfermeiro”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 23/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª YAJNA RIBEIRO VAZ, para ocupar o cargo de “Médico I, função “Nefrologista”, tendo 
em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 24/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
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Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº SÉRGIO VIVICIUS PINTO FERREIRA, para ocupar o cargo de “Agente Condutor, 
função “Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 25/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº CLEVER DIAS FERNANDES, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I, função 
“Operador de Máquinas Leves”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 26/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº SAMUEL CORREA E SILVA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico I, função 
“Técnico Edificações”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 27/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº GUSTAVO GOMES RIBEIRO, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I, fun-
ção “Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 28/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº TALISSON JORDAM DE SOUZA MEDEIROS, para ocupar o cargo de “Agente Condu-
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tor I, função “Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 29/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº JUNIANO ELIZEU MATOS, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico em Saúde II, 
função “Técnico em Enfermagem”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 30/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº LUIZ CARLOS DE ANDRADE, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, função 
“Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 31/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº WARLEY MEDINA CHAVES, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico em Saúde II, 
função “Técnico em Patologia”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 32/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº CASSIANO SOARES DA ROCHA GONCALVES, para ocupar o cargo de “Agente Ofi-
cial Especializado I, função “Eletricista de Manutenção”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
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Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 33/ 2015
De 12 de fevereiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº LEANDRO GRACIANO SILVA AVELAR, para ocupar o cargo de “Especialista em 
Saúde I, função “Fisioterapeuta”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 004/15, p/ aq. ventilador uso adulto/ped/neo e foco 
cirúrgico p/ HMJFC, c/forn. unico. Entrega prop: 04.03.2015, às 09:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadi-
nho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Atos do Legislativo

PORTARIA Nº 16/2015
“Determina o expediente da Administração Pública nos dias destinados às comemorações do Carnaval e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e;
CONSIDERANDO que os dias 16 e 17 de fevereiro de 2015 são considerados como facultativo nas repartições públicas federais e estaduais;
CONSIDERANDO-SE a necessidade e oportunidade de se promover economia de gastos com o funcionamento desta instituição;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2015.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 13 de fevereiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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