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Brumadinho, quarta-feira, 03 de julho de 2013  Ano 1 Edição 05

Brumadinho recebe mais 
investimentos na Saúde

Construção da nova unidade vai beneficiar 10 bairros
A Prefeitura de Brumadi-

nho acaba de receber 1 mi-
lhão e 215 mil reais para a 
construção de mais uma uni-
dade de saúde no município. 
O novo prédio será constru-
ído no bairro Progresso e a 

pela unidade. Brumadinho 
conta, hoje, com 14 postos 
de saúde, uma UPA, um hos-
pital, uma UAI e 23 pontos de 
apoio. 

O município de Brumadi-
nho será comtemplado com 

Cristiane Teixeira

Vista Barragem do Rio Manso | Cristiane Teixeira
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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

obra começará no segundo 
semestre deste ano. 

O investimento é mais 
uma parceria com a Secreta-
ria Estadual de Saúde. Além 
do bairro Progresso, outros 
10 bairros serão atendidos 

Terreno onde será construída Unidade de 
Saúde da Família, no Bairro Progresso

o modelo de unidade – T2T 
. O endereço para a constru-
ção é Rua C, lote 13, quadra 
11 – bairro progresso, con-
forme consta na resolução da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) nº 3.771.
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LEI Nº 1.990/2013
“Regulamenta o uso de Símbolos Oficiais do Município de Brumadinho e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado que os governantes do Município de Brumadinho/MG, não poderão usar nenhuma logomarca ou símbolo de identi-
ficação criada para demarcar sua administração, que não seja o brasão oficial da cidade, com a inscrição “Prefeitura Municipal de Brumadinho”.
§ 1° - Fica expressamente proibido o uso de qualquer logotipo, logomarca, símbolo, emblema, slogan de campanha eleitoral ou qualquer 
outro meio adotado pelo administrador municipal, que insinue ou lembre por semelhança o símbolo de partido político ou de campanha 
eleitoral.
§ 2° - A proibição de que trata este artigo é aplicável à Administração Direta e Indireta de todos os poderes do Município - suas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista.
Art. 2º - A proibição a que se refere o artigo anterior é também aplicável aos veículos oficiais e conveniados, prédios, uniformes, placas de 
publicidade ou identificação de obras; a qualquer tipo de material, objetos e alimentos doados à população e publicações oficiais. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 02 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.991/2013
“Ratifica a 4ª Alteração do Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica ratificado, sem reservas e na forma do anexo desta Lei, a 4ª (quarta) Alteração do Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Médio Paraopeba – CISMEP, constituído na forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza jurídica 
de autarquia, sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado.
Art. 2º - A 4ª (quarta) alteração do Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, objeto desta ratificação, 
passa a ser parte integrante da presente Lei, na forma do anexo único.
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento vigente, 
autorizadas suplementações até o limite necessário à execução de suas atividades.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 25 de junho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.992/2013
“Assegura a livre organização de Grêmios Estudantis nos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - É assegurada, nos estabelecimentos de ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Brumadinho, a livre organização de grêmios 
estudantis, para representar os interesses e expressar os pleitos dos alunos.
Art. 2º - É de competência dos estudantes a definição das formas, dos critérios, dos estatutos e demais questões atinentes à organização dos 
grêmios estudantis.
Art. 3° - É assegurada, nas instituições de ensino do Município, a livre circulação e a livre expressão das entidades estudantis (grêmios estudan-
tis e entidades representativas estudantis municipais e regionais).
Art. 4º - Ao estabelecimento municipal de ensino caberá assegurar amplo espaço para a divulgação de atividades do grêmio estudantil, bem 
como para as reuniões de seus membros, periodicamente.

ASSINATURA DIGITAL
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Atos do Executivo
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Art. 5°- É vedado, sob pena de abuso de poder, qualquer interferência estatal nos grêmios estudantis, que prejudique suas atividades e seu 
livre funcionamento.
Parágrafo Único: Os responsáveis pela interferência de que trata este artigo, responderão na forma da Lei, em observância ao artigo 5°, inciso 
XVIII, da Constituição Federal.
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 13 de junho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.993/2013
“Institui o Diploma Aluno Destaque, para ser conferido a alunos da Rede Municipal de Ensino de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Brumadinho/MG, o “Diploma Aluno Destaque”, com o escopo de agraciar alunos que se 
destacarem na Rede Municipal de Ensino.
Parágrafo Único: O Diploma será conferido a um único aluno, de cada ano, a partir do 6° ate o 9° ano, de cada estabelecimento da Rede Muni-
cipal de Ensino de Brumadinho. 
Art. 2º - A aferição dos alunos destaque será feita por Comissão composta pelo Conselho de Classe da turma.
Art. 3° - A Comissão de aferição para conhecer o aluno destaque, levará em conta a média geral de notas, frequência escolar, disciplina e parti-
cipação do aluno em sala de aula, ao final de cada ano letivo.
Art. 4º - Os diplomas, a critério da Comissão, poderão ser patrocinados por empresa local. 
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 02 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 165 DE 26 DE JUNHO DE 2013
“Concede benefício de pensão por morte de servidor”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII da Lei  Orgânica  Municipal  e  de  conformidade  com  
o  art. 18, Inciso I da Lei Nº 753/93 de 09 de junho de 1993,
Considerando o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo DPRH 00100/2013 autuado no Departamento de Pessoal e 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;
Considerando que o ex-servidor do quadro permanente municipal, Dorcelino de Araújo Filho, Matrícula 000506, Assistente Técnico  em   Saú-
de I,   Referência F,   faleceu  em 30/05/2013 e era casado com Anacleta Terezinha de Jesus Araújo, conforme Certidão de Registro Matrícula  
044099 01 551951 2 00004 238 0001017 – 34;
Considerando que o finado ex-servidor era aposentado com proventos proporcionais desde 01/07/1997 no cargo de Auxiliar de Saúde I, 
conforme Decreto nº 47/1997 de 01/07/1997, e o disposto no art. 67, Inciso II da Lei 661/91 e sob o regime da Lei nº 753/93 que instituiu o 
regime especial de previdência social dos servidores públicos do Município FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos 
do Município de Brumadinho (extinto pela Lei nº  1280/2002);
Considerando, ainda, as Instruções Normativas 007 de 09/2009 e Resolução 08/2009 todas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 
no Parecer 038/2013-PGM,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida Pensão por morte a Anacleta Terezinha de Jesus Araújo, portadora do Registro Geral nº M-7.788.910-SSPMG e do CIC-
000787026-40, viúva do ex-servidor do quadro permanente, aposentado, Dorcelino de Araújo Filho, RG-M-4.112.562, CIC-205 583 176-34, nos 
termos do art. 18, Inciso I, da Lei Municipal nº 753/93.
Art. 2º - O cálculo do valor do benefício se dará nos termos do art. 2º, Inciso I da Lei Federal nº 10.887/2004 que regulamentou o § 7º do art. 40 
da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003.
Art. 3º - Os efeitos deste Decreto, como previsto no art. 26 da Lei Municipal nº 
753/93, retroagem à data do óbito do ex-servidor, ocorrido em 30/05/2013.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES. 
Brumadinho, 26 de junho de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 167/2013
“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 MARIA DO CARMO SILVA DE TEVES e concedida pelo INSS a 
contar de 11/06/13;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 11/06/13, da vaga ao cargo de Especialista em Saúde I, ocupada pela Sra. MARIA DO CARMO 
SILVA DE TEVES, matrícula 003035, empossada em 27/06/2002, 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 11 de junho de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de junho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 168/2013
“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 compulsória, requerida pelo servidor JOSÉ DE SALES PINTO e concedida pelo INSS a contar de 
19/06/13;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 19/06/13, da vaga ao cargo de Agente Condutor I, ocupada pelo Sr. JOSÉ DE SALES PINTO, 
matrícula 001528, empossado em 09/05/2002, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de 
aposentadoria compulsória pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19 de junho de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de junho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 169/2013
“Designa servidora para compor a Comissão Especial de Licitação junto a Secretaria de Planejamento e Coordenação para os Processos de 
Contratação, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto pelo Art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
DECRETA:
Art. 1º. Fica designada para compor a Comissão Especial de Licitação atuante junto a Secretaria de Planejamento, instituída através do Decreto 
070 de 2013, a Servidora Alessandra Meira de Oliveira, em substituição a Servidora Rafaela Jardim Pinto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 27 de junho de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 80/13, Proc. Adm. 257/13 Contratação Emp. Esp. 
Serviços Tornearia Mecânica, Usinagem e Fresa p/ Sec Agricultura. Abertura: 15/07/13, às 14:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 
3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 74/13, Proc. Adm. 250/13 Aq. Motosserras e Roçadei-
ras p/ Sec Meio Ambiente. Abertura: 19/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-
-Prefeito
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Secretaria Municipal de Educação

Portaria n.º 007/2013-GAB
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho, Lei 1539/2006, 
que institui o Sistema Municipal de Ensino e;
Considerando o termo de convênio 004/2013, que entre si celebram o município de Brumadinho e a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais – APAE;
Considerando o objeto de cooperação técnica e financeira entre o município de Brumadinho e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais – APAE;
Considerando a cláusula oitava que cabe ao município proceder a fiscalização dos serviços relativos à execução do termo do convênio, pela 
Secretaria Municipal de Educação;
RESOLVE:
Art. 1º - Será designado 01 (um) servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços relativos aos educandos na Escola de Educação Especial 
Maria Dária de Lima, conhecida como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Art. 2º - O servidor fará o acompanhamento das ações do Plano de Trabalho da Escola de Educação Especial Maria Dária de Lima através de 
visitas à instituição.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições contrárias..
Brumadinho, 02 de julho de 2013.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PORTARIA nº 001/2013
Institui a Comissão Executiva Municipal da I Conferência Municipal de Meio Ambiente do Município de Brumadinho. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria 
nº 185, de 04 de junho de 2012 do Ministério do Meio Ambiente, que convoca a IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, e os termos do 
Decreto nº 163/2013 de 25 de junho de 2013 da Prefeitura Municipal de Brumadinho, que revoga o Decreto nº 144/2013 de 29 de maio de 
2013, que inicialmente convocara a I Conferência Municipal de Meio Ambiente de BRUMADINHO, RESOLVE: 
Art. 1º – Fica instituída a Comissão Executiva para a I Conferência Municipal de Meio Ambiente do Município de Brumadinho, integrada pelos 
seguintes representantes: 
Presidente da Comissão Executiva
Hernane Abdon de Freitas – Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do CODEMA
I – Segmento de Gestores, Administradores Públicos Municipais. 
01)  Bráulio Guimarães Cota – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des. Sustentável;
02)  Lenice Neves Guimarães – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des. Sustentável;
03)  Marina Duque Silveira – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des. Sustentável;
II- Segmento da Sociedade Civil  (Entidades publicas e privadas) – membros efetivos do CODEMA e  eleitos em reunião de 14/06/2013 para 
representantes na Comissão executiva)
01) Lucas Machado de Sales
02) Carlos Diniz Murta Filho
03) Solange Aparecida de Jesus Amorim
04) Sirlei de Brito Ribeiro
05) Agnaldo Martins de Fátima
06) Antônio Sérgio dos Santos Vieira
07) Douglas Vinícius Campos Maciel
08) Sérgio Viana Bruno Júnior
Art. 2º - A Comissão Executiva da I Conferência Municipal de Meio Ambiente terá as seguintes atribuições, de acordo com o Regimento da 
Conferência Estadual Meio Ambiente e a IV Conferencia Nacional de Meio Ambiente.   
Ambiente: 
 I - definir Regimento Interno da I Conferência Municipal de Meio Ambiente contendo os critérios de participação para a Conferência, para a 
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eleição de delegados (as) para a etapa estadual, respeitada as definições e a proporcionalidade de distribuição dos segmentos. 
II - definir data, local e pauta da Conferência; 
III - encaminhar cópia da publicação da Conferência no Diário Oficial Municipal. 
Art. 3º - Os resultados da Conferência devem ser remetidos à Comissão Preparatória Estadual e à Comissão Executiva Nacional. 
Art. 4º - A Comissão Executiva aqui instituída terá prazo determinado até a realização da Conferência Municipal de Meio Ambiente. 
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, 28 de junho de 2013. 
HERNANE ABDON DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Secretaria Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº 03, DE 28 DE JUNHO DE 2013.
“Dispõe sobre fiscalização de Posturas em eventos e dá outras providências.”
Considerando a grande demanda por fiscalização de ambulantes, barraqueiros e os chamados “toureiros” em eventos no município:
Considerando o pequeno número de fiscais existentes no quadro da Prefeitura:
O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica regulamentado que a fiscalização dessas situações em festas e eventos gerais fica à cargo do Setor de Eventos da Secretaria de 
Cultura, que inclusive é o setor responsável pela emissão das licenças. Nas feiras agrícolas e de produtores a fiscalização fica à cargo da Secre-
taria de Agricultura. Nos demais eventos e nos logradouros públicos a fiscalização fica à cargo do Setor de Posturas da Secretaria de Planeja-
mento e Coordenação.
Art. 2º - Em todos os casos, o Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Planejamento e Coordenação estará sempre pronto a colaborar 
com todo e qualquer órgão da Prefeitura no sentido de fazer cumprir o Código Municipal de Posturas. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 28 de junho de 2013.
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
BRUMADINHO/MG
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