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Brumadinho, segunda-feira, 24 de agosto de 2015  Ano 3 Edição 499

Brumadinho sedia a 12ª edição 
do Pedalando no Topo

O município de Bruma-
dinho foi sede de mais uma 
edição do Pedalando no To-
po, um dos maiores even-
tos do Ciclismo Indoor ao 
ar livre do Brasil. A 12ª edi-
ção foi realizada no últi-
mo sábado, dia 22 de agos-
to, no Mirante dos Veados, 
no Parque Estadual da Ser-
ra do Rola Moça. Ao todo, 

foram seis aulas, das 9h às 
18h, com a presença de 300 
pessoas por turma, aproxi-
madamente 1.800 partici-
pantes no dia.

Esta edição contou com 
a participação de mais de 
50 academias de várias par-
tes do país e com os me-
lhores professores de ci-
clismo indoor do mundo, 

entre eles Martina Bravená, 
da República Tcheca; Carlos 
Barbado e Oscar Diez, da 
Espanha; Sebastian Avella-
neda, da Argentina; Paco 
Gonzalez, das Ilhas Caná-
rias; e Ailton Moreira, Rodri-
go Fonseca e Johny Olivei-
ra, do Brasil. 

O evento teve o apoio da 
Prefeitura de Brumadinho, 

em parceria com academias 
mineiras e de todo o Brasil, 
que levaram suas bicicletas 
ao topo da montanha para 
uma aula diferente. O Par-
que Estadual da Serra do 
Rola Moça é a 3ª maior área 
de preservação ambiental 
em zona urbana do Brasil, 
considerado um dos lugares 
mais belos de Minas Gerais.



Brumadinho, 24 de agosto de 2015 Página 2 de 49Diário Oficial de Brumadinho - Edição 499

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Ato republicado para correção de erro material

DECRETO Nº 162 DE 18 DE AGOSTO DE 2015.
“Dispõe sobre a composição e nomeação dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde de Brumadinho e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º Inciso II e § 4º da Lei Federal Nº 8.142/90 – que Dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do 
Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as Transferências Intergovernamentais de Recursos Financeiros na Área da Saúde, e dá outras providên-
cias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º e 3º da Lei Municipal nº 886/1996 – que Cria o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências, 
CONSIDERANDO a eleição dos conselheiros na XIII Conferência Municipal da Saúde realizada em 04 de agosto de 2015;
DECRETA:
Art.1°. Ficam nomeados os representantes e suplentes abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Saúde do Município de Bru-
madinho/MG, para a gestão de 02 (dois) anos (2015/2017):
I - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
Titular: José Paulo Silveira Ataíde
Suplente: Rodrigo Torres dos Santos
Titular: Karina M. Menezes Fonseca
Suplente: Simone de Brito Barcelos
II - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Elaine Cristina Paz Castilho
Suplente: Emmanuelle Carolina Silveira Almeida 
III - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:
Titular: Rogério Luzia Fernandes Maciel
Suplente: Christie Almeida Temporim
IV - REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE COMO CONTRATADOS:
Titular: Leandro Eduardo Batista Faria
Suplente: Flávio Capdeville de Meira
V – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO MUNICÍPIO
Titular: Rogério Dias da Silva
Suplente: Amélia Aparecida de Souza
Titular: Célio Conceição Pereira
Suplente: Agmar Francisco Santos
Titular: Maria Aparecida Silva Santos
Suplente: Ítalo Fernandes Sousa
Titular: Nelson Rodrigues
Suplente: Maria da Conceição da Silva Moreira
Titular: Maria das Mercês Fonseca Queiroz
Suplente: Marli Aparecida Ferreira Rodrigues
VI - REPRESENTANTES USUÁRIOS:
Titular: Eliana Esmeralda Maia da Silva
Suplente: José de Oliveira
Titular: Rosilene Gonçalves de Souza
Suplente: Maria Inês Pereira
Titular: Maria Luzia Prado Ferreira
Suplente: Antônio Paulorinho
Titular: Rosileia Aparecida Rezende
Suplente: Maria Geralda de Lima Campos
Titular: Carmen Lúcia M. M. de Farias
Suplente: Maria Lúcia Dos Santos Ladislau
Titular: Cleuza Andrade
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Suplente: Rosiane Cordeiro Conceição
Titular: Ângela Sales Marques Pires
Suplente: Marco Antônio da Silva
Titular: Gilberto Antônio De Barros
Suplente: Maria das Dores Batista
Titular: Luiz França
Suplente: Maria José França Ferreira
Titular: Maria Zita da Silva
Suplente: Jandira da Silva Santos
Art. 2º. Se na constituição do Conselho não permanecer em reeleição pelo menos um (01) representante de cada segmento, o Conselho anterior 
indicará esses representantes para assessorar o trabalho do novo conselho durante um período mínimo de três (03) meses.
Art. 3º. O mandato dos membros do CMSB extingue-se na posse dos novos Conselheiros.
Art. 4º. O Secretário Municipal de Saúde é membro nato do CMSB.
Art. 5º. O Presidente e o Vice-Presidente do CMSB serão eleitos pela plenária do Conselho, com mandato de 01 (um) ano, com direito à reeleição.
Art. 6º. O exercício da função de Conselheiro não é remunerado, considerando-se como serviço público relevante.
Art. 7º. Os membros do CMSB serão substituídos, caso faltem, sem motivo justificado, a três (03) reuniões consecutivas ou a seis (06) intercaladas 
no período de um (01) ano.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 06 de agosto de 2015.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 18 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Republicado para correção de erro material

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N° 005/2015
DESIGNA SERVIDORES PARA A FUNÇÃO OPERACIONAL DE FISCAL DO CONTRATO.
 Art .1°- Os Secretários de Administração, Obras e Serviços Públicos, Governo, Ação Social, Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e 
Abastecimento e Meio Ambiente no uso de suas atribuições legais designam para função operacional de fiscal de contrato para aquisições feitas 
por meio do pregão n° 092/2014, processo administrativo 214/2014, como a seguir disposto:
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A
Contrato: 224/2014
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil facultativa – RFC, Aciden-
tes pessoais de passageiros – APP, Seguro de casco e Assistência 24 horas.
Origem: Pregão Presencial 092/2014
Fiscal do Contrato Secretaria de Administração: Wdson de Oliveira 
Fiscais do Contrato Secretaria de obras e serviços públicos: Welton Melo Teixeira e Guilherme Sinfronio Lopes 
Fiscal do Contrato da Secretaria de Governo: Jandir Gonzaga de Jesus Lima 
Fiscal do Contrato Secretaria de Ação Social: Caio Cesar Silva 
Fiscal do Contrato Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento: Cristiany Augusta Mendes 
Fiscal do Contrato Secretaria Meio Ambiente: Denio Lobo 
Art. 2- O período de vigência desta portaria é da data de sua assinatura ao encerramento ou cumprimento dos contratos referenciados.
Ar. 3 Esta portaria entra em Vigor na data da sua publicação.

Secretaria Municipal da Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO QUE APÓS ANALISES PROCURADORIA, VENCIDOS OS PRAZOS RECURSAIS 
QUANTO AO JULGAMENTO DA 1ª FASE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 004/2015 (OBRAS GALPÃO DO PRODUTOR NO 
DISTRITO DE ARANHA),  E APÓS DIVULGAÇÃO FINAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES, E DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS NÃO 
HAVENDO PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS/CONTRARRAZÕES, OU QUALQUER QUESTIONAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITA-
ÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS À AV. INHOTIM - 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG,  FICA MARCADO PARA O PROXIMO DIA 
28/08/2015 ÀS 09:30 HORAS A ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS.
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