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Prefeitura promove Seminário 
de Saúde Mental

O Evento foi realizado em comemoração aos 10 anos do CAPSi
Representantes de 12 ci-

dades mineiras participaram 
na sexta-feira, 7 de novem-
bro, do Seminário de Saú-
de Mental Infantojuvenil de 
Brumadinho, em comemo-
ração aos 10 anos do CAP-
Si - Centro de Atenção Psi-
cossocial Infantil. O evento 
reuniu mais de 200 pesso-
as para discutir temas como 
o autismo, a violência contra 
as crianças e as internações 
compulsórias, dentre outros.

Na abertura, representan-
do o Prefeito Brandão, o se-
cretário de Saúde José Paulo 
Silveira Ataíde ressaltou a im-
portância do encontro e pa-
rabenizou o trabalho que o 
CAPSi vem desenvolvendo 
no município.

As palestras foram dividi-
das em três etapas. Na pri-
meira, o psicólogo e referên-
cia técnica em saúde mental, 
Rodrigo Chaves Nogueira, 
apresentou “CAPSi 10 anos... 
e muito mais histórias para 
contar”, fazendo um balan-
ço das conquistas e projetos. 
Já a psicóloga, psicanalista e 
mestre e doutora em educa-

e Juventude de Santa Luzia, 
doutora Ludmila Costa, arti-
culou o tema “tratamento vo-
luntário x tratamento - inter-
nação compulsória: A Justiça 
na rede de cuidados”. O deba-
te foi intermediado pelo Dou-
tor Bruno Lúcio Oliveira, mé-
dico psiquiatra das equipes 
de saúde mental de Brumadi-
nho, Ibirité e Sarzedo. 

Na última fase, o mes-
tre em psicologia social e es-
pecialista em saúde mental, 
Marcelo Arinos Drumont Ju-
nior, abordou o trabalho em 
rede – “a ocupação do terri-
tório como garantia de direi-

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

ção pela UFMG, Tânia Ferrei-
ra, ministrou o tema: “Lou-
cura na infância – singular e 
plural: o adoecer e o cuida-
do”.  Ao final das duas apre-
sentações, houve um deba-
te sobre os temas mediado 
pela Terapeuta Ocupacional 
Gerusa Hellians.

A segunda parte do semi-
nário foi aberta com apre-
sentação cultural do pacien-
te do CAPSi e estudante de 
música do projeto Cordas 
do Inhotim e da Casa da Cul-
tura, André Augusto Xavier, 
acompanhado de Cristiano 
César Xavier de Miranda, es-
tudante de música do mes-
mo projeto. 

Em seguida, foram proferi-
das palestras sobre o uso de 
álcool e outras drogas na in-
fância e adolescência – “Co-
mo nossa sociedade está 
lidando com a situação”. A en-
fermeira especialista em saú-
de coletiva, Nayane Lopes, fa-
lou sobre consultoria de rua 
– experiência de Belo Hori-
zonte, e exibiu um vídeo dos 
trabalhos realizados. A Pro-
motora de Justiça da Infância 

tos e cuidados”, e a psicóloga 
e referência técnica da Rede 
de Atenção de Saúde Mental 
da Criança e do Adolescente 
da SES-MG, Lourdes Macha-
do, ministrou sobre a rede de 
serviços em saúde mental na 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte. Quem condu-
ziu o debate foi a especialista 
em direitos sociais e coorde-
nadora do CAPSi de Brumadi-
nho, Carolina Cabral.

  O Seminário foi uma re-
alização da Prefeitura de 
Brumadinho por intermé-
dio da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Brumadinho, segunda-feira, 10 de novembro de 2014  Ano 2 Edição 308
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Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N.º 008/2014
“Nomeia junta Médica para avaliação de candidatos nomeados em virtude de aprovação em concurso público municipal.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho/MG, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e nos 
termos do Edital de Concurso n.º 001/2013, e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, em complemento a Portaria GP 005/2014, de 09 
de outubro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam nomeados profissionais da Saúde abaixo-relacionados, para composição da junta médica admissional dos candidatos aprovados 
na condição de deficiente, nomeados em virtude de aprovação no concurso público Edital nº 001/2013, do Poder Executivo Municipal. 
1- Dr. Ricardo Andrade Torres - Oftalmologista – CRM/MG 37120
2- Dra. Isneli Maquart de Oliveira – Otorrinolaringologista – CRM/MG 29013
Art. 2º - Os candidatos serão atendidos na Policlínica Municipal Antonio Fernandes da Silva situada a av. N. Sra. do Belo Ramos n.º 350 – Bairro 
Jota, conforme agendamento do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.
Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE PUBLIQUE- SE CUMPRA -SE. 
Brumadinho - MG, 10 de novembro de 2014. 
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

O Prefeito de Brumadinho/MG Srº. Antônio Brandão torna público o despacho de rescisão unilateral da contratação realizada entre o município 
e a Empresa: AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP, Contrato nº 058/2014-Processo Licitatório nº 386/2013.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº27/2014 Processo: 246/2014, contratação de show artístico da 
Banda Expresso e Cia a se apresentar no dia 15/11/2014 para realização da 25° Festival da Jabuticaba: Expresso e Cia Produções e Eventos. Valor 
global R$20.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO – COMDESP
BRUMADINHO – MG 
Capítulo I
Seção I
DA NATUREZA
Art. 1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP, criado pelos artigos 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 52, de 28 de dezembro de 2006, é órgão colegiado de caráter deliberativo e de composição paritária, vinculado administrativamente à Secre-
taria Municipal de Planejamento e Coordenação, tendo por finalidade articular políticas públicas de desenvolvimento urbano, rural e setoriais, 
bem como avaliar sua execução, em conformidade com os trabalhos do Conselho Estadual das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, de 
mesma finalidade e os ditames legais da Lei Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001 - Estatuto das Cidades.
Seção II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP tem a seguinte estrutura: 
  I - Presidência; 
 II - Vice-presidência;
III - Secretário;
IV - Secretaria Executiva;
V - Comissões temáticas e técnicas; e
VI - Plenária.
Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP, terá a seguinte composição:
I - 11 (onze) representantes do Poder Executivo, sendo:
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a - 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Governo;
b - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
c - 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
d - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária  e  Abastecimento;
e - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Social;
f - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;
g - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação;
h - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
i - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
j - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
k - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos;
II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal
III - 06 (seis) representantes de Associações Comunitárias sediadas e atuantes no município, sendo, preferencialmente, um de cada distrito do 
município e 02 da sede, a saber:
a - 01 (um) representante do Distrito de Aranha
b - 01 (um) representante do Distrito de Conceição do Itaguá
c - 01 (um) representante do Distrito de São José
d - 01(um) representante do Distrito de Piedade do Paraopeba 
e - 01 (um) representante da Sede 
f - 01 (um) representante da Sede/Casa Branca
IV - 01 (um) representante das mineradoras sediadas no Município;
V - 01 (um) representante do comércio;
VI - 01 (um) representante de instituições de Cultura e Turismo;
VII - 01 (um) representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, sediadas no Município;
VIII - 01 (um) representante das Organizações não Governamentais, sediadas no Município;
IX - 01 (um) representante dos produtores rurais.
Art. 4º - Os membros serão indicados, por escrito, pelos respectivos órgãos e entidades que representam, e nomeados por ato do Poder Execu-
tivo.
Parágrafo Único -  Na ausência de interessados para composição das 12 (doze) vagas da Sociedade Civil, na forma preferencialmente exposta 
neste artigo, abrir-se-á as vagas remanescentes para representantes de associações comunitárias.
Art. 5° - A cada representação será indicado um membro titular e um membro suplente que assumirá, automaticamente, na ausência e impedi-
mentos dos titulares.
Art. 6º - Eleitos os membros para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP, deverá o Poder 
Executivo editar decreto de nomeações, dando-lhe ampla publicidade. 
Art. 7° - O mandato dos conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP será de 03 (três) anos, 
admitida uma única recondução, coincidindo o término do mandato com a realização da Conferência Municipal da Cidade. 
Art. 8º - O exercício da função de Conselheiro, titular e suplente, é de interesse público relevante e não remunerada e requer presunção de ido-
neidade moral, devendo os conselheiros ter compromisso com os seguintes princípios éticos:
I - reconhecimento da liberdade, igualdade e dignidade humana como valores supremos de uma sociedade pluralista, justa, democrática e 
solidária;
II - defesa intransigente dos direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes, e recusa do arbítrio e do autoritarismo;
III - reconhecimento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida;
IV - empenho na eliminação de toda a forma de preconceito e discriminação, incentivando o respeito à diversidade;
V - compromisso com o constante processo de formação dos membros do Conselho;
VI - ter disponibilidade, tanto pessoal quanto institucional, para o exercício desta função de relevância pública e dispor de condições legais 
para tomada de decisão, bem como ter acesso a informações referentes aos órgãos públicos ou organizações da sociedade civil que represente.
Art. 9° - É dever do Conselheiro o comparecimento às sessões, tanto ordinárias como extraordinárias, cabendo o voto ao titular, devendo este 
justificar, previamente ou na reunião seguinte, por escrito, a impossibilidade de comparecimento à reunião.
Parágrafo único - Quando o titular estiver impedido ou impossibilitado de comparecer, o mesmo deverá comunicar e justificar o fato, por escrito, 
ao respectivo suplente e a Secretaria Executiva do Conselho, com antecedência mínima de 48 horas, para que ocorra a substituição.
 Art. 10 - Os representantes da sociedade civil e do poder público poderão ter seus mandatos cassados ou suspensos quando:
I - for comprovada a prática de atos contrários aos estabelecidos na Legislação pertinente; e
II - for constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração pública, estabelecidas pela Lei 
n° 8.429/92.
Parágrafo único - A cassação do mandato dos representantes do poder público e das organizações da sociedade civil junto ao Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP, em qualquer hipótese, demandará a instauração de procedimento adminis-
trativo específico, no qual garanta o contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componentes 
do Conselho.
Art. 11 - Em sua ausência à reunião, o Presidente será substituído pelo vice-presidente e na ausência de ambos, a presidência será exercida pelo 
secretário, sendo registrado em ata.
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Art. 12 - Nos casos de perda de mandato do Presidente por renúncia ou por substituição feita pelo setor ou entidade que representa, o plenário 
do Conselho fará nova eleição na reunião seguinte ao fato, a ser convocada pelo Vice-presidente. 
Art. 13 - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem justificativa, a três sessões ordinárias consecutivas ou cinco alternadas, devendo assu-
mir, imediatamente, seu suplente. Caso não seja possível, a entidade ou setor que representa indicará seu novo representante.
Art. 14 - Se ocorrer as faltas nos limites previstos no artigo 12, também do suplente, a entidade representada será demandada para que indique 
novos representantes, titular e suplente, para completarem o mandato.
Art. 15 - Todos os conselheiros habilitados a participar da sessão terão direito à voz e voto. Na presença dos titulares, os conselheiros suplentes 
terão direito a voz, mas não poderão votar.
Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO
Seção I
Dos Membros do Conselho
Art. 16 - Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP:
I - Propor, debater e aprovar diretrizes para a aplicação de instrumentos da política de desenvolvimento urbano e rural no Município de Bru-
madinho, em consonância a Lei Complementar nº 52/2006 – Plano Diretor de Desenvolvimento de Brumadinho e suas Leis Complementares;
II - Propor, debater e aprovar diretrizes e normas para a implantação dos programas a serem formulados pelos órgãos da administração pública 
municipal relacionada à política urbana;
III - Acompanhar e avaliar a execução da política urbana municipal e recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
IV - Propor a edição de normas municipais de direito urbanístico e manifestar-se sobre propostas de criação e de alteração da legislação perti-
nente ao desenvolvimento urbano, especialmente deliberando sobre as intervenções de uso e ocupação do solo;
V - Participar ativamente no processo de planejamento regional, notadamente com relação à discussão da função social da cidade e da proprie-
dade;
VI - Acompanhar a aplicação da Lei Federal 10.257/2001 – “Estatuto da Cidade”, da Lei Complementar Municipal nº 52/2006 – Plano Diretor de 
Desenvolvimento do Município de Brumadinho e demais leis e atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano municipal;
VII - Propor aos órgãos competentes medidas e normas para implementação, acompanhamento, avaliação da legislação urbanística, e em espe-
cial do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental;
VIII - Sugerir eventos destinados a estimular a conscientização sobre os problemas urbanos e o conhecimento da legislação pertinente, e a dis-
cutir soluções alternativas para a gestão da Cidade, bem como outros temas referentes a política urbana do Município;
IX - Propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos municipais de impacto sobre o desenvolvimento urbano;
X - Promover mecanismos de cooperação entre os Governos da União, Estado, os Municípios vizinhos e da Região Metropolitana e a sociedade 
na formulação e execução da política municipal e regional de desenvolvimento urbano;
XI - Auxiliar a integração da política urbana com as políticas socioeconômicas e ambientais municipais e região;
XII - Promover a integração dos temas da Conferência das Cidades com as demais conferências de âmbito municipal e regional;
XIII - Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
XIV - Apoiar a realização da Conferência Municipal da Cidade de Brumadinho;
XV - Propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários ou cursos afetos à política de desenvolvimento urbano;
XVI - Tomar conhecimento, analisar, emitir pareceres e aprovar, se for o caso, os pedidos de autorizações e demais assuntos que lhe forem 
remetidos, pela sociedade civil organizada e pelo Poder Público, relativos à política urbana e aos instrumentos previstos no Plano Diretor de 
Desenvolvimento do Município de Brumadinho;
XVII - Exarar resoluções contendo correta interpretação de casos omissos ou conflitantes da legislação urbanística;
XVIII - Elaborar e aprovar o regimento interno e formas de funcionamentos do Conselho e propor sempre que necessário a sua alteração;
XIX - Cumprir e fazer cumprir, no âmbito municipal, o Plano Diretor do Município, bem como toda a legislação correlata.
§ 1º - As deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP deverão estar articuladas com os 
outros conselhos setoriais do Município, buscando a integração das diversas ações e políticas responsáveis pela intervenção urbana, garantindo 
a participação da sociedade.
§ 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP exercerá suas competências através dos seguintes 
atos:
I - Deliberação Normativa: quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à política de 
desenvolvimento sustentável, urbano e rural, organização territorial do município;
II - Diretiva: quando se tratar de estabelecimento de orientações gerais para elaboração e revisão das normas regulamentares do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento;
III - Recomendação: quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas, programas públicos e demais temas com repercus-
são no desenvolvimento urbano e rural do município;
IV - Moção: quando se tratar de matéria dirigida ao Poder Público e/ou à sociedade civil em caráter de alerta, reivindicação, comunicação hon-
rosa ou pesarosa; 
V - Deliberação: quando se tratar de atos de regulação administrativa interna do COMDESP.
VI – Todo ato ensejará a edição de uma Resolução, a qual dar-se-á ampla publicidade.
Seção II
Do Presidente e do vice-presidente
Art. 17 -  A função de Presidente será exercida por um membro eleito, competindo-lhe: 
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I - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias dando ciência a seus membros;
II - Presidir as sessões, coordenando os trabalhos, resolvendo as questões de ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e estabele-
cendo os procedimentos necessários para resolver situações de impasse;
III - Solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamentos sobre temas relevantes e de interesse público;
IV - Firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções;
V - Constituir, organizar e assessorar o funcionamento das comissões técnicas e temáticas.
VI - Representar o Conselho, superintender seus serviços e assegurar seu funcionamento;
VII - Organizar a pauta e o calendário das reuniões;
VIII - Assinar as correspondências do Conselho;
IX - Comunicar, às entidades e/ou órgãos representado no Conselho, as ausências de seus representados que excedam às previstas por este 
Regimento Interno e solicitar sua substituição;
X - Determinar a verificação da presença, bem como conhecer as justificativas de ausência dos membros do Conselho;
XI - Conceder a palavra aos membros do Conselho, não permitindo divagações ou debates estranhos ao assunto; 
XII - Colocar as matérias em discussão e votação; 
XIII - Anunciar os resultados das votações, decidindo-as em caso de empate; 
XIV - Proclamar as decisões tomadas em cada reunião; 
XV - Decidir sobre a questão de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Conselho quando omisso este Regimento; 
XVI - Designar relatores para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões; 
XVII - Determinar o destino do expediente lido nas sessões; 
XVIII - Agir em nome do Conselho, mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais deve ter relações; 
XIX - Propor ao Conselho as revisões do Regimento Interno julgadas necessárias.
§ 1º – O mandato da presidência deste conselho será exercido por representante do Poder Público ou da Sociedade Civil, eleito na Conferência 
Municipal da Cidade.
§ 2º - Caberá ao vice-presidente todas as atribuições do Presidente na ausência ou impedimento deste.
Seção III
Do Secretário
Art. 18 - A função de Secretário será exercida por um membro eleito, preferencialmente representante do poder público, competindo-lhe:
I - organizar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos para cada sessão;
II - distribuir aos membros do Conselho as pautas de reunião, os convites e as comunicações antes e durante as reuniões;
III - redigir as atas das reuniões, fazer sua leitura e a do expediente;
IV - inscrever as pessoas, presentes à reunião que quiserem manifestar sua opinião sobre determinado assunto da pauta;
V - anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas;
VI - organizar espaços físicos e materiais das reuniões do Conselho;
VII - registrar a frequência dos Conselheiros às reuniões em livro próprio;
VIII - receber, preparar, expedir e controlar as correspondências;
IX - manter em arquivos os documentos expedidos e recebidos pelo Conselho;
X - manter atualizado o controle da frequência dos conselheiros;
XI - comunicar ao Presidente quais os conselheiros que excederam as ausências previstas por este Regimento Interno;
§ 1º - Os conselheiros deverão receber, com antecedência mínima de cinco dias da reunião ordinária, preferencialmente, via e-mail:
I - a ata da reunião anterior;
II - a convocação e a pauta da reunião;
III - em avulso, o material objeto da pauta.
§ 2º - O membro do Conselho que tiver proposta de alteração de pauta deverá, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, encaminhá-la por 
escrito, preferencialmente via e-mail, ao Secretário, que a submeterá ao Presidente.
Capítulo III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 19 - O Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, assegurará a organização do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP, fornecendo os meios necessários para sua instalação e funcionamento.
Art. 20 - As reuniões do COMDESP serão realizadas ordinariamente, uma vez por mês, segundo o cronograma fixado pelo plenário no início de 
cada exercício e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou ainda, pela maioria de seus membros, sendo exigido, nesta 
hipótese, justificativa por escrito ao Presidente do Conselho.
§ 1°- As reuniões do COMDESP serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maio-
ria de votos dos presentes.
§ 2° - As reuniões extraordinárias, convocadas a qualquer momento para tratar de assuntos urgentes e relevantes, serão convocadas pelo presi-
dente ou por 2/3 (dois terços) dos membros do COMDESP com antecedência mínima de 48 horas (quarenta e oito horas).
§ 3º - Não havendo quórum para dar início aos trabalhos, o Presidente aguardará por 30 (trinta) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez) minu-
tos, após os quais, a critério do presidente, a sessão poderá ser instalada com os conselheiros presentes, ressalvadas as hipóteses de quórum 
qualificado. 
§ 4º - As matérias não apreciadas devido ao adiamento da reunião, por falta de quórum ou por insuficiência de tempo, serão pautadas para a 
reunião seguinte e analisadas prioritariamente.
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Art. 21 - O Poder Executivo, através do Diário Oficial do Município, assegurará a publicação de todos os atos do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP.
Art. 22 - As eleições dos representantes serão feitas durante as Conferências Municipais da Cidade, através do registro de chapas, por segmento.
Parágrafo único - As eleições ocorrerão na Conferência Municipal da Cidade no ano em que vencer o mandato dos conselheiros.
Art. 23 - Para garantir a representação de toda a comunidade, o conjunto de representantes será constituído de forma proporcional por inte-
grantes das chapas que tiveram votação, obedecendo ao percentual de votos obtidos por cada uma nas eleições.
Art. 24 - Será responsável pelo processo eleitoral, desde a inscrição das chapas até a declaração da chapa eleita, a Comissão Eleitoral, composta 
por 02 (dois) representantes do Poder Público e 02 (dois) representantes da Sociedade Civil.
Art. 25 - O Regime Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento – COMDESP será aprovado ou alterado por 
2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.
Art. 26 - As reuniões do Conselho são públicas e podem participar, sem direito a voto, cidadãos ou representantes de órgãos ou entidades pú-
blicas e privadas, especialistas ou profissionais convidados. 
Art. 27 - Qualquer interessado na matéria em discussão poderá fazer uso da palavra, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos, desde que inscrito 
até o início das reuniões, com indicação clara e precisa do item sobre o qual deseja manifestar-se.
Art. 28 - As reuniões terão duração de duas horas, prorrogáveis por trinta minutos, a critério dos Conselheiros, sendo desenvolvida na seguinte 
ordem:
I - expediente;
II - ordem do dia;
III - discussão e votação;
IV - palavra livre;
V - encerramento.
§ 1º - O expediente terá duração de quinze minutos e abrangerá:
I -  leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II - apresentação, pelo Secretário, dos avisos, comunicações, correspondências, documentos de interesse do Conselho e relação de inscritos.
§ 2º - Os Conselheiros terão direito a pedido de vistas com prazo de devolução fixado pelo presidente, não superior a 05 dias. Quando mais de 
um Conselheiro manifestar o pedido, o prazo total de vistas, não poderá exceder a 15 dias. Os Conselheiros poderão apresentar manifestações 
escritas sobre os temas requisitados, que serão incorporadas ao dossiê e encaminhadas ao relator.
§ 3º - Os pedidos de vista deverão ocorrer antes da distribuição da demanda para relatoria. Uma vez distribuído o expediente não caberá mais 
pedidos de vista. 
§ 4º - O relator terá prazo de uma sessão ordinária para apresentar seu relatório, prorrogável a critério do presidente.
§ 5° - Iniciado o processo de votação, não será permitido o uso da palavra por qualquer pessoa presente, inclusive os conselheiros.
§ 6º - É dever do conselheiro declarar-se impedido ou suspeito nos termos da legislação vigente, sob pena de exclusão, de ofício, pelo presidente.
Capítulo IV
DAS COMISSÕES
Art. 29 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP constituirá comissões temáticas e técnicas com a 
finalidade de facilitar e assessorar a tomada de decisões pelo coletivo.
§ 1º - Caberá aos membros de cada comissão temática ou grupo de trabalho indicar o seu coordenador. Na composição das comissões temáti-
cas, buscará, sempre que possível, a inclusão de Conselheiros com conhecimento técnico compatível ao tema.
§ 2º -  As demandas técnicas, objeto de deliberação do Coletivo, deverão ser encaminhadas às respectivas comissões temáticas com antece-
dência mínima de 01 sessão ordinária, devidamente instruídas com toda documentação pertinente, e acompanhadas de Parecer Único (PU) da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.
§ 3° - Após votada e aprovada a matéria em questão, o presidente do Conselho baixará resolução, dando-lhe ampla publicidade.
Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP, reunir-se-á em local previamente definido na 
Convocação.
Art. 31 - A reunião extraordinária obedecerá a forma deste Regimento e sua pauta limitar-se-á ao assunto que deu causa a convocação.
Art. 32 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela plenária.
Art. 33 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, em 04 de novembro de 2014.
Cerson Machado Filho
Presidente

RESOLUÇÃO N° 002/2014
“Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento sustentável e Planejamento – COMDESP e dá outras providências.” 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, COMDESP, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a reunião ordinária realizada no dia 04/11/2014, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação à rua Presidente Kennedy, 20, 
São Sebastião, a qual teve como pauta: leitura e aprovação da ata de reunião do dia 30/09/2014; leitura e aprovação do Regimento Interno do 
COMDESP e leitura e aprovação da minuta de decreto de recomposição dos membros do COMDESP:  
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RESOLVE:
Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento sustentável e Planejamento – COMDESP. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 07 de novembro de 2014
Cerson Machado Filho
Presidente - COMDESP

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 24, IV, Lei 8.666/93 a Disp. Licitação, p/ emergência, p/ aq.  formula infantil,  marca neocate, p/ 
Eliezer G. Nunes, Maria C. D. Dourado, p/  06 meses, no valor de R$ 19.200 ,00, p/ emp. Nutriservice Serv. Nut. Ltda, p/menor preço. Em 07.11.14 
– Antonio Brandão – Pref. Municipal.

Prefeitura Mun.de Saude Brumadinho –Ext.cont.227/14.cont.Heloisa Flavia Freitas Malta Silva Me , vig.07.11.14 à 06.08.15,vlr 1.015.000,00, prest. 
serv. man. prev. e cor. em veic. automotores e maq. pesadas da PMB- Brumadinho,10 de novembro de  2014- Antonio Brandão – Prefeito Muni-
cipal.
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