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Avança a implantação do 
Minha Casa Minha Vida 

Prefeitura concentra esforços para construção das unidades habitacionais

A aprovação do projeto 
de implantação do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
em Brumadinho deve sair no 
próximo mês de julho. Uma 
das prioridades da atual ges-
tão, a implantação do Pro-
grama no município está 
sendo conduzida pela Secre-
taria Municipal de Adminis-
tração, conforme determina-
ção do Prefeito Brandão.

Após atender todas as exi-
gências em relação do pro-
jeto, a Prefeitura aguarda 
apenas a definição da Caixa 
Econômica Federal para o an-
damento do processo e efeti-
va implantação do Programa 
no município.

A Prefeitura atendeu os 
pedidos de documentação 
da instituição financeira, in-
cluindo os projetos de terra-
planagem, engenharia, redes 
de água, esgoto e energia 
elétrica, entre outras exigên-
cias. 

A adesão de Brumadinho 
ao Programa Minha Casa Mi-
nha Vida foi providenciada 

FOTO: CAMILA AMORIM
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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

Secretaria Municipal de Pla-
nejamento. Com 20 mil me-
tros quadrados, o local es-
colhido, entre os bairros São 
Judas Tadeu e Dom Bosco, é 
de fácil acesso.  

Inicialmente, o programa 
prevê a construção de 288 
unidades residenciais, pa-
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pelo Prefeito Brandão no iní-
cio do governo. O termo de 
adesão foi publicado no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
em 13 de maio de 2013.

Os estudos topográficos 
do terreno onde será im-
plantado o empreendimen-
to foram realizados pela 

ra atendimento das famílias 
com faixa salarial de até três 
salários mínimos e que aten-
dam aos critérios definidos 
pelas leis Federal e Munici-
pal. A Secretária Municipal 
de Ação Social está provi-
denciando o recadastramen-
to das famílias.  
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 137 DE 26 DE JUNHO DE 2014.
“Estabelece diretrizes que nortearão a Política Interna de Segurança e Saúde no Trabalho no serviço público municipal de Brumadinho.”
O Prefeito Municipal De Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º. A Política Interna de Segurança e Saúde no Trabalho que será adotada pelo Município seguirá os seguintes princípios:
I – legalidade;
II – impessoalidade;
III – eficiência;
IV – eficácia;
Art. 2º. As diretrizes que nortearão a adoção de uma Política Interna de Segurança e Saúde no Trabalho no Município de Brumadinho são as 
seguintes.
I – Dos Órgãos Públicos:
a)estímulo à interação das ações e projetos na administração em geral.
b)geração de novos projetos e ações que visem melhorias das condições de trabalho e promoção de qualidade de vida;
c)incentivo à prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho;
d)ampliação e adequação da infraestrutura básica do órgão médico pericial do  Município; 
e)implementar qualificação e capacitações na área de segurança e saúde no trabalho;
f )aumento da eficiência do serviço público, com ênfase na redução de desperdícios, de re-trabalho e redução de riscos ambientais;
g)revisão e fortalecimento das práticas adotadas com vistas a melhoria da segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho;
h)intensificar ações que visem a promoção de segurança e saúde no trabalho.
II – Dos Servidores Públicos Municipais:
a)garantir a participação efetiva dos servidores nas ações que visem segurança e saúde no trabalho;
b) garantir ao servidor programas educativos em segurança e saúde no trabalho adequados a realidade atual e aos desafios futuros do serviço 
público;
c) contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os servidores públicos municipais;
d) disseminar a cultura de prevenção no que tange à segurança e saúde no trabalho.
Art. 3º. Ficam estabelecidos os seguintes programas, projetos e ações, com vistas ao cumprimento das diretrizes fixadas neste Decreto:
I – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):
a. realização de exame admissional;
b. realização de exames periódicos;
c. realização de exames para mudança de função (remoção/relotação);
d. realização de exame para retorno ao trabalho;
e. realização de exames de desvinculação do cargo.
II. Programa de Controle e Prevenção de Acidente de Trabalho (PCPAT):
a. análise de acidentes de trabalho;
b. sistema estatístico dos acidentes de trabalho.
III. Programa de Readaptação ou Restrição Funcional:
a. análise e acompanhamento dos servidores em processo de readaptação ou restrição funcional por equipe multidisciplinar;
b. avaliações nos locais de trabalho dos servidores em processo de readaptação ou restrições funcionais. 
IV. Projetos e ações que visem a proteção, saúde e segurança no trabalho:
a. normatizar a compra de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;
b. controle de uso dos EPIs;
c. promoção de cursos de capacitação e qualificação na área de segurança e saúde no trabalho;
d. aquisição de equipamentos para medições técnicas de ruído e iluminação (dosímetro, luxímetro e decibelímetro);
e. projeto de ginástica laboral;
f. avaliações nos locais de trabalho;
g. inspeções técnicas.
§ 1º. Os programas, projetos e ações elencados neste artigo serão implantados gradativamente.
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§ 2º. As aquisições de novos EPIs só poderão ser efetivadas após orientação dos técnicos de segurança do trabalho.
Art. 4º. Compete à Secretaria Municipal da Administração o cumprimento das diretrizes e coordenação dos programas, projetos e ações pre-
vistos neste Decreto.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 26 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

4º Termo Aditivo ao Convênio 017/2013
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro neste ato representado 
por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e o CENTRO ESPÍRITA PAI JOAQUIM DE ARUANDA, com sede na Rua João Teixeira Machado, nº 
59, Bairro do Carmo, CNPJ N° 00.104.220/0001-65, representado por seu Presidente Sr. Julio Pereira Santos, brasileiro, Portador da Carteira de 
Identidade ME-049.847.163-0 e CPF 757.224.706-78 ajustam o seguinte:
1. As partes acima resolvem prorrogar a vigência do convênio 017/2013 até 27 de agosto de 2014.
2 Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio.
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, 26 de junho de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Júlio Pereira Santos
Presidente do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o extrato do contrato  n°142/2014 cujo objeto trata-se de locação de imóvel para abrigar 
instalações do PETI-programa de erradicação do trabalho infantil, pelo período de 12 meses-locador: Transzinho transportadora Ltda.Valor 
Mensal: R$2.500,00-Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° termo aditivo do contrato n°195/2013 cujo objeto trata-se de contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de instalação e fornecimento de link de internet banda larga para atender diversas unidades da prefei-
tura do município de Brumadinho .Valor: R$29.700,00- empresa-Brumanet Ltda - Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Ratificação: A PMB torna público a Ratificação de Locação de imóvel dispensa 55/2014, Proc. 
Adm 138/14. Locação de imóvel para atender o departamento de Informática. Locador ALESSANDRA MICHELLE DA CRUZ no valor R$2.100,00 
mensal. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 045/2014 – PA: 095/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE 02 CX 
D’AGUA CILINDRO VERTICAL (METALICAS) 50.000LT – DO: 02.23.01-15.452.0032.1054-4.4.90.52.00  – ABERTURA: 10/07/2014 ÀS 9H – LOCAL: 
AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 EDITAL SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.
NET OU BRUMADINHO.MG.GOV.BR

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Concorrência 01/14 – Recurso – O FMS informa que foi negado provimento ao recurso interposto pela 
emp. Esquadra Eng. Ltda, mantendo-se a r. decisão que declarou a mesma inabilitada, visto apenas o cumprimento parcial do requisito dispos-
to no item 6.2.10 do Edital.  A reapresentação dos documentos de habilitação, pelas empresas licitantes, conf. § 3º, do art. 48, Lei nº 8.666/93, 
fica marcada para o dia 15/07/2014, às 13h. Brumadinho, 25.06.14 – José Paulo S. Ataide – Secretário Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Ext.cont.130/14-cont. Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratórios Ltda, obj.:Frasco p/ coleta de 
fezes .vlr 2.880,00, vig. 06.06.14 a 31.12.14; ext.cont.129/14,-cont.Central de Artigos p/ Laboratórios Ltda,obj. frasco para coleta de urina-vlr 
6.552,00,vig.06.06.14 à 31.12.14.PP 20/14 Brumadinho, 25.06.14 - José Paulo Silveira  Ataíde- Gestor do  Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. 144/14 – Prest. serv. internação de G.M.M p/ tratº dependência química. Cont.: Reinaldo B. S. Eireli. Vr. 
est.: R$10.000,00. Vigência:  06.06.2014 a 03.12.14. Disp. Lic.  011/14. José Paulo S. Ataíde – Sec. Mun. Saúde
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