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PREFEITURA MOBILIZA AUTORIDADES 
PARA DISCUTIR SEGURANÇA PÚBLICA

Entre as demandas, está o pedido de aumento do efetivo 
de policiais no município

A Prefeitura está reali-
zando uma série de reu-
niões com a Polícia Mi-
litar, representantes da 
sociedade civil organizada 
e demais autoridades para 
discutir a situação da segu-
rança pública em Bruma-
dinho. Os encontros têm 
como objetivo garantir à 
população mais seguran-
ça. Para isso, foi realizada 
na manhã desta sexta-fei-
ra, 20, uma reunião para 
discutir as medidas que se-
rão tomadas para  comba-
ter à criminalidade em nos-
so município.

A situação do municí-
pio foi apresentada às au-
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toridades estaduais. No dia 
17 deste mês, o secretário 
de Governo, Carlos Men-
des de Lima, participou de 
uma reunião com mem-
bros da Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Em reunião com o presi-
dente e o vice-presidente 
da Comissão, deputados 
Sargento Rodrigues e João 
Leite, respectivamente, o 
secretário solicitou o au-
mento do efetivo policial 
no município. Conforme 
assinalou Carlos Mendes, 
o policiamento mais os-
tensivo no município ga-

rantirá mais tranquilida-
de à população, inibindo a 
ação de marginais.

Segundo o secretá-
rio de Governo, em 2009, 
quando a população do 
município era menor, Bru-
madinho contava com 
um efetivo de 63 poli-
ciais militares. Esse nú-
mero, no entanto, foi re-
duzido gradativamente, e 
hoje contamos com ape-
nas 40 policiais.  O proble-
ma se agrava quando leva-
do em consideração o fato 
de que o município possui 
grande extensão territo-
rial, gerando dificuldades 
de um policiamento mais 

eficaz, além do grande nú-
mero de pessoas que visi-
tam diariamente a região.

As demandas apresen-
tadas por Carlos Mendes 
à Comissão de Seguran-
ça da ALMG receberam 
atenção especial por par-
te dos deputados Sargen-
to Rodrigues e João Leite. 
Dessa forma, na próxima 
terça-feira, 24 de março, 
apresentarão o requeri-
mento à Comissão de Se-
gurança Pública, para 
apreciação e aprovação. Os 
parlamentares assumiram 
o compromisso de levar a 
solicitação ao Comando da 
Polícia Militar.

Em reunião com o presidente e o vice-pre-
sidente da Comissão, Carlos Mendes solicitou o 

aumento do efetivo policial no município.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 50 DE 23 DE MARÇO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor WALTER MONTEIRO DOS SANTOS, matrícula 9953, empossado em 24/11/2014, lotado na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, exonerado, a pedido, a partir de 16 de março de 2015, do cargo de agente operacional I, previsto na 
Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica o servidor MÁRCIO ROBERTO LOPES DE SOUSA, matrícula 7984, lotado na Secretaria Municipal de Educação, exonerado, a partir de 
16 de março de 2015, do cargo de coordenador III, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 3º. Fica o servidor LUIZ ANTONIO DE SOUZA, matrícula 8028, Secretaria Municipal de Administração, exonerado, a partir de 16 de março de 
2015, do cargo de diretor de departamento, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de março de 2015.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de março de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 51 DE 23 DE MARÇO DE 2015.
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, 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. Fica nomeado para o cargo comissionado de chefe de serviços, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 1.777/2010, com redação 
dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

NOME MAT. CARGO EXONER.

Renata Rezende Peres Gouthier 10489 Chefe de Serviços 18/03/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de março de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 56/2015
De 23 de março de 2015
“Nomeia e Convoca para posse candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2013”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso Público 001/2013, 
para provimento de cargos na administração pública municipal, devidamente homologado através do termo de homologação datado de 
03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho em 03/07/2014, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 
05/07/2014 e no jornal Hoje em Dia no dia 05/07/2014,
RESOLVE:
Artigo 1º: NOMEAR E CONVOCAR para posse os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2013, relacionados no ANEXO I desta 
Portaria.

ASSINATURA DIGITAL
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Artigo 2º: Os candidatos nomeados e convocados neste ato deverão tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação 
do ato de sua nomeação, nos termos da Lei Complementar nº 039/2004.
Parágrafo Único: O prazo para posse poderá ser prorrogado pelo período de 15 dias mediante solicitação devidamente fundamentada do inte-
ressado e despacho autorizativo do Prefeito Municipal, devendo a solicitação ser procedida antes do término dos 15 dias iniciais.
Artigo 3º: Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos de investidura previstos no item 3 do Edital 
do Concurso Público nº 01/2013 e demais exigências contidas no referido Edital e na legislação vigente.
Artigo 4º: O candidato que não tomar posse dentro do prazo mencionado no Artigo 2º terá seu ato de nomeação tornado sem efeito, nos termos 
da Lei Complementar n.º 039/2004.
Artigo 5º: Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da sua posse, nos termos do art. 44 da Lei Complementar no. 039/2004, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Brumadinho.
Artigo 6º: O servidor empossado não poderá solicitar remoção, transferência, disposição para outro órgão público ou qualquer outra forma de 
movimentação, devendo ser desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido.
Artigo 7º: A Prefeitura do Município de Brumadinho - MG poderá, a qualquer tempo, por necessidade e interesse público, promover a remoção, 
de ofício, dos profissionais investidos nos cargos de que trata o Edital nº 01/2013, entre as unidades de sua estrutura orgânica, na forma da lei.
Artigo 8º: Os candidatos ora convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Rua Aristides Passos, nº 
168, Bairro Centro, Brumadinho, MG, na data e horário agendados na carta de convocação encaminhada a cada candidato.
Artigo 9º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito municipal

ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS 

Class. Nome  RG Cargo

5 JOAO CARLOS MONTEIRO MACIEL m-8.788.420 ASSISTENTE TÉCNICO I - TÉCNICO AGRÍCOLA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 001/2015 – OBJ: OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAPELAS VELORIO CEMITERIOS CASA BRANCA E PARQUE ROSAS – BRUMADINHO/MG- ABERTURA: 17/04/2015 ÀS 09:30 HRS 
– LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.
registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 017/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA COORDENAÇÃO OBRAS - ABERTURA: 13/04/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PRO-
GRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.
mg.gov.br

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 36/2015- Fica concedida a Sra. ANA IVANI FERREIRA AGUIAR a Progressão Horizontal para o nível “L” da carreira de Agente de Ser-
viços VI do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas 
alterações posteriores, conforme certidão de tempo de serviço em anexo/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 37/2015 - Fica concedido ao Sr. JOCIMAR GOMES a ascensão para o nível VI e progressão horizontal para referencia “g” da carreira 
de Agente Administrativo do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 
2.031/2013 e suas alterações posteriores, conforme declaração de conclusão do Curso de Mestrado, bem como certidão de tempo de serviço 
em anexo/ Henerson Rodrigues de Faria.
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