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Prefeitura prepara 
Réveillon 2015

Grande com show e queima de fogos marcarão a chegada do ano novo

Os brumadinhenses po-
derão comemorar a chega-
da de 2015 com muita festa. 
A Praça de Eventos Antônio 
do Carmo Neto está sendo 
preparada para receber o 
público para festejar a che-
gada do ano novo.

Mais conforto para 
o público:

A prefeitura adqui-
riu 10 tendas de tama-
nho 8mx8m para os even-
tos do município. Com a 
compra dos equipamen-

tos, a Prefeitura econo-
miza mais recursos públi-
cos, além de proporciona 
conforto ao público que 
participa dos eventos. As 
tendas farão parte da es-
trutura montada para o 
Réveillon 2015. 

Natal 2014  | #Nataldemuitaluzevida
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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

Quando o relógio marcar 
meia-noite, haverá queima 
de fogos para marcar a che-
gada de 2015. Mais cedo, às 
22horas, a Banda Cruzeiro 
do Sul abre as comemora-
ções com um show especial 
e com muito agito. 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 290 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Abre crédito especial para reforço de dotações orçamentárias”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no orçamento em execução no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), na seguinte rubrica orça-
mentária, conforme autorizado pela Lei 2.106 de 28 de novembro de 2014:

Classificação Orçamentária    Ficha Código        FR   Descrição
02010001.08.243.0022.2.093 1110 3350430000 200 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Valor
400.000,00

Total 400.000,00
Art. 2º - Como recursos à abertura de créditos especiais autorizados no art. 1º deste Decreto, ficam anuladas parcialmente as seguintes dotações 
orçamentárias:

Classificação Orçamentária    Ficha Código        FR   Descrição
02010001.08.243.0022.2.075 1069 3390300000 229 MATERIAL DE CONSUMO
02010001.08.243.0022.2.075 1070 4490520000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02010001.08.244.0022.1.033 1068 4490520000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02010001.08.244.0022.2.084 1067 3390300000 229 MATERIAL DE CONSUMO
02010002.08.244.0022.2.084 1066 4490520000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02010002.08.244.0022.2.090 1073 3390300000 229 MATERIAL DE CONSUMO
02010002.08.244.0022.2.090 1074 3390360000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02010002.08.244.0022.2.090 1072 4490520000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02010003.08.243.0022.2.093 1075 3390430000 200 SUBVENÇÕES SOCIAIS
02010003.08.243.0022.2.095 1071 3390300000 200 MATERIAL DE CONSUMO

Valor
20.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00

Total 400.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 16 de dezembro de 2014.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 29 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 294 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
“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 respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, 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 dos cargos, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E EVENTOS

NOME CARGO ADMISSÃO

Rodrigo Otavio Silva de Azevedo Chefe de Divisão 18/12/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 29 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 29 de dezembro de 2014 Página 3 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 340

"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
BRUMAD INHO



Brumadinho, 29 de dezembro de 2014 Página 4 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 340

"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
BRUMAD INHO



Brumadinho, 29 de dezembro de 2014 Página 5 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 340

"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
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA SECADM N° 004/2014, de 29 de dezembro de 2014.
“Estabelece o fluxo de atendimento e apresentação de atestados médicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Brumadinho.”
A Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições e em cumprimento as disposições do Decreto nº 137/2014, de 26 de junho 
de 2014, que estabelece as diretrizes que nortearão a Política Interna de Segurança e Saúde no Trabalho no serviço público municipal de Bru-
madinho. 
Considerando a necessidade de implementação do controle de absenteísmo no trabalho e sua redução, bem como a regulamentação de pro-
cedimentos e rotinas para entrega de atestados médicos de afastamento do trabalho. 
RESOLVE: 
Art. 1º - O servidor, quando da necessidade de afastamento por doença ou licença maternidade, deverá apresentar diretamente ao Serviço de 
Medicina do Trabalho do Município no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o dia do início do afastamento, munido do atestado médico 
constando o nome e carimbo do médico com CRM, o período necessário de afastamento e o CID da doença, observando a seguinte rotina: 
I.Atestados com até 03 dias de afastamento:
Após a entrega do atestado ao SESMT, o atestado será periciado e o funcionário receberá o protocolo em 02 vias, sendo que uma deverá ser 
entregue a Coordenação do setor onde trabalha e outra via ao Departamento de Recursos Humanos.
II.Atestados com 03 até 15 dias de afastamento:
O funcionário deverá entregar o atestado Serviço de Medicina do Trabalho do Município no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após o dia do 
início do afastamento e agendar uma consulta com o médico do trabalho que procederá a perícia e homologação. O servidor receberá o proto-
colo em 02 vias, sendo que uma deverá ser entregue a Coordenação do setor onde trabalha e outra via ao Departamento de Recursos Humanos.
III.Atestados com mais de 15 dias:
Procedimento idêntico ao item anterior, sendo que, após o décimo quinto dia o funcionário será encaminhado a perícia do INSS.
Art. 2º - O atestado periciado pelo médico do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, poderá sofrer alterações através de cortes/redução 
de dias ou prorrogação/aumento de dias constatada a real necessidade desse procedimento.
Em hipótese alguma será permitido receber cópia de atestado.
Art. 3º - No caso de incapacidade de locomoção do servidor, para que não haja prejuízo ao mesmo, a apresentação destes documentos, poderá 
ser feita por intermediário (familiar ou outra pessoa designada e devidamente identificada).
Art. 4º A falta do cumprimento do prazo para a entrega do atestado implicará em perda do dia de trabalho.
Art. 5º - O servidor considerado apto ao trabalho pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho do Município, retornará imediatamente ao 
exercício de suas funções, sob pena de serem apuradas como faltas injustificadas os dias de ausência.
Art. 6º Constatada a repetitividade de afastamentos por motivo de doença, o servidor será encaminhado ao Serviço Municipal de Saúde do 
Município, para melhor avaliação de sua saúde e encaminhamento adequado.
Art. 7º - No caso de falta ao trabalho, sem apresentação de atestado, o servidor ficará com faltas e passível de medidas administrativas, conforme 
estabelece o Artigo 64 da Lei Complementar 39/04 - Estatuto do Servidor.
Art. 8º - Atestados intercalados, com CID’s correlacionados, num prazo de 60 dias somam-se, e, caso a soma ultrapasse 15 dias, o funcionário será 
encaminhado ao INSS, para requerimento de auxílio-doença referente ao excedente dos 15 dias. 
Art. 9º - O servidor que ao retornar da licença médica pelo INSS, no período de até 60 dias, apresentar novo afastamento e/ou atestado médico, 
terá esse novo período considerado como prorrogação do auxílio doença. 
Art. 10º - Os funcionários afastados por doença por mais de 30 trinta dias ou por licença maternidade, só poderão reassumir sua função após o 
exame médico de retorno ao trabalho e emissão do atestado de retorno ao trabalho, emitido pelo SESMT.
Art. 11º - As declarações de comparecimento e ou acompanhamento de pessoa da família para tratamento médico e/ou internações, deverão 
seguir o mesmo protocolo. Entretanto, estas declarações deverão abonar apenas o período que o servidor/familiar esteve em atendimento.
Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho 29 de dezembro de 2014
Valéria das Dôres Moreira
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1º termo aditivo ao contrato nº 036/2013, firmado com a empresa ACP Engenharia e Consul-
toria Ltda –ME, para execução de serviço de topografia e agrimensura, para prorrogação de prazo e acréscimo de 25% no quantitativo, vigência 
até 14 de outubro de 2015, justificamos a publicação nesta data em função da tramitação interna e externa do processo. Antônio Brandão/
Prefeito Municipal.
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA CONS-
TRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. TOMADA DE PREÇOS 012/2014 – OBJ: CONSTRUÇÃO GALPÃO AGRICULTURA EM 
ARANHA.
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