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Brumadinho, segunda-feira, 2 de setembro de 2013  Ano 1 Edição 31

PREFEITURA REALIZA 
A FESTA DO FEIJÃO

A comunidade de Córre-
go do Feijão realizou neste 
final de semana mais uma 
Festa do Feijão. O evento 

munidade. A festa foi abri-
lhantada com atrações 
musicais da Dupla Serta-
neja Vinícyus e Henrique e 

Cristiane Teixeira

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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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

foi promovido no último 
sábado, dia 31 de agosto 
pela Prefeitura de Bruma-
dinho e com o apoio da co-

show com a banda GV Bra-
sil Show. A festa do feijão 
acontece sempre no mês 
de agosto. 
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Atos do Legislativo

Portaria DP nº 110/2013
Exonera a partir de 28/08/2013 a servidora Sandra Conceição da Silva do cargo de Agente de Serviço I da Câmara Municipal de Brumadinho – 
Presidente Renata Mariliam Parreiras e Soares.

PORTARIA Nº 31/2013
"Dispõe sobre serviço de impressão e de reprografia no âmbito do Legislativo".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, visando principalmente 
a organização e contenção de gastos no âmbito do Legislativo,
RESOLVE:                                                   
Art. 1º - Fica determinado que no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho só serão permitidos a reprodução de cópias reprográficas e 
impressão de documentos diversos para os Vereadores e desde que o montante de cópias esteja dentro da cota mensal estipulada para cada 
um através da Portaria nº 05/2013.
Parágrafo Único: Fica proibido a reprodução de cópias reprográficas e impressão de documentos diversos de uso particular para os servidores 
do legislativo.
Art. 2º - Fica determinado que o servidor responsável pela reprografia no setor correspondente deverá anotar toda cópia que for solicitada, 
devendo o requisitante assinar toda vez que o serviço for executado.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 31 de julho de 2.013.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 30/2013
"Dispõe sobre entrega de Atestado Médico no âmbito do Legislativo".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, visando principalmente 
a transparência e seriedade no serviço público, e ainda o que dispõe o Estatuto do Servidor Público Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinado que toda vez que um servidor se ausentar do serviço sem justificativa, terá seu dia descontado na Folha do Paga-
mento imediatamente posterior.
Parágrafo Único: Em caso de apresentação de Atestado Médico, este só será considerado se entregue no máximo em até 72 (setenta e duas) 
horas após o primeiro dia faltoso, independente do dia de retorno, ficando determinado que se for entregue após este prazo o setor compe-
tente não o aceitará, sendo o dia descontado do servidor na forma determinada no caput deste artigo.
Art. 2º - Compete à Gerência de Pessoal a apuração das faltas e o devido desconto em folha, se for o caso.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 31 de julho de 2.013.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA
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