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Diário Oficial passa a ser 
veiculado toda manhã

Publicação continua disponível de segunda a sexta-feira 
no site da Prefeitura

A partir desta edição, o Diá-
rio Oficial do Município (DOM) 
passa a ser veiculado no início 
da manhã. Esta medida pro-
move o alinhamento da publi-
cação com o Diário Oficial do 
Estado (Minas Gerais) e o Diá-
rio Oficial da União (DOU). Ao 
mesmo tempo, ficam manti-
das a confiabilidade e credibi-
lidade das matérias legais pu-
blicadas.

 Mesmo com a alteração, 
o DOM continua a ser publi-
cado de segunda a sexta-fei-
ra, exceto nos feriados legais 

Talles Costa

Encosta da Serra da Moeda | Foto: Luiz Carlos
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e regimentais, bem como nos 
dias em que, por ato do Prefei-
to, não houver expediente.

Disponibilizado no ende-
reço eletrônico da Prefeitu-
ra na rede mundial de com-
putadores, O Diário Oficial do 
Município é o meio oficial de 
comunicação, publicidade e 
divulgação de atos oficiais pú-
blicos, bem como de publi-
cação exigida pela legislação, 
conferindo- lhes legitimidade 
e vigência.

As edições do DOM aten-
dem aos requisitos de autenti-

cidade, integridade e validade 
jurídica. A versão digital é assi-
nada eletronicamente e devi-
damente certificada, conferin-
do segurança e efeitos legais e 
jurídicos aos atos e documen-
tos publicados.

Criado pela Lei 1.983/2013, 
o DOM diariamente torna pú-
blico leis, portarias, nome-
ações, editais de licitação e 
outros atos oficiais do Execu-
tivo e Legislativo. Além de dar 
mais transparência, o DOM 
também representa um ins-
trumento de democratização 

da informação por ser o veí-
culo pelo os poderes prestam 
contas à sociedade.

Em suas páginas, as ações 
da Administração Municipal 
são levadas ao conhecimento 
dos cidadãos em edições ele-
trônicas, disponíveis em for-
mato PDF, o que permite à po-
pulação em geral ter acesso às 
informações legais pela inter-
net.  O cidadão que não pos-
sui acesso à rede mundial de 
computadores pode confe-
rir a versão impressa do Diário 
Oficial na sede da Prefeitura.



Brumadinho, 2 de março de 2015 Página 2 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 378

"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

Atos do Executivo

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, 2 de março de 2015 Página 3 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 378

"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, 2 de março de 2015 Página 4 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 378

"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

DECRETO Nº 38 DE 02 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 BRENO CORDEIRO GOMES, matrícula 010033, empossado em 02/02/2015, exonerado, a pedido, a partir de 14 de feverei-
ro de 2015, do cargo de agente condutor I, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica a servidora YASMIM LUIZA DOS ANJOS OLIVEIRA, exonerada, a partir de 28 de fevereiro de 2015, do cargo de chefe de serviços, 
previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
nos artigos 1º e 2º.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de março de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 39 DE 02 DE MARÇO DE 2015
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona.”
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 tempo de contribuição, requerida pela servidora TEREZA CRISTINA RIBEIRO DE PAULA e 
concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a contar de 28/02/2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 01/03/2015, da vaga ao cargo de professor III, ocupada pela Sra. TEREZA CRISTINA RIBEIRO DE 
PAULA, matrícula 1178, empossada em 01/02/1995, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão 
de aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de março de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 40 DE 02 DE MARÇO DE 2015
“Dispõe sobre o valor a ser cobrado pela administração relativo ao fornecimento de cópias reprográficas de documentos”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal; e
Considerando a necessidade de se normatizar o fornecimento de cópias reprográficas de documentos da administração a qualquer interessa-
do,
DECRETA:
Art. 1º. O valor da cópia reprográfica de documentos para fornecimento a qualquer cidadão, será o mesmo fixado para este fim, anualmente 
pelo TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de acordo com a Tabela “G” da Tabela de Custas e Taxas judiciais daquele Tribunal, 
para a 1ª instância, que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.
Art. 2º - As cópias deverão ser fornecidas, após protocolo de requerimento escrito devidamente assinado pelo requerente, que deverá declinar 
de quais documentos deseja obter cópias.
Art. 3º - Depois de protocolado o requerimento, a administração deverá extrair guia para recolhimento do valor equivalente à quantidade de 
cópias, juntamente com a taxa de expediente, e entregar ao requerente para recolhimento na rede bancária.
Art. 4º - Após a apresentação da guia de recolhimento do valor relativo às cópias, a administração deverá providenciar o fornecimento das 
cópias ao interessado, no prazo máximo de 72 horas.
Art. 5º - O interessado na extração de reproduções poderá também obter as cópias desejadas por meio de “escaneamento” ou fotografias 
obtidas com o auxílio de equipamentos manuais de pequeno porte, tais como “scanners” de mão, máquinas fotográficas ou telefones celulares 
equipados com câmeras.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de março de 2015.
ANTÔNIO BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I - DECRETO 40 DE 02 DE MARÇO DE 2015.
TABELA DE VALORES DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS
REFERÊNCIA - Tabela de Custas - 1ª Instância / 2015 - TJMG
TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA
(Provimento-Conjunto nº 15, de 26/04//2010)
(VALIDADE: 2015)

Tabela – G
(1ª Instância)

DOS SERVIÇOS EM GERAL

NATUREZA VALOR A SER PAGO (R$)

Cópia reprográfica simples (por folha) 0,82

Cópia reprográfica, com conferência (por folha), ainda que seja apresentada pela 
parte interessada.

1,63

ANTÔNIO BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público  5° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 016/2012 cujo objeto trata-se de con-
tratação de sistema de nota fiscal eletrônica para o departamento de arrecadação até 31/12/2015. Empresa: Sigcorp Tecnologia da informação 
Ltda. valor do aditivo: R$13.500,00 mensal.  Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público contrato nº 41/2015  cujo objeto trata-se de contratação de empresa para prestação de serviço 
de confecção de impressos gráficos, mediante fornecimento parcelado pelo prazo de 12 meses. Empresa: Gráfica Andorinha. Valor: R$20.400,00 
Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público 8° termo aditivo  de prorrogação de prazo do  contrato nº 62/2011 cujo locação de ônibus 
,transporte de funcionários da Secretária Municipal de Obras por mais um período de 12 meses. Empresa: Tradição Brasil Turismo. Antônio Bran-
dão/Prefeito Municipal.(Publicação extemporânea devido tramitação interna).

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público  4° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 114/2013  cujo objeto trata-se de 
contratação de empresa para prestação de serviço de roçação e capina por um período de 209 dias. Empresa: Conservadora Reis e Reis. valor do 
aditivo: R$267.462,50  Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 03/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Rede 
Mais de Combustíveis Ltda. Objeto: fornecimento de combustível tipo gasolina comum para fins de abastecimento dos veículos integrantes do 
acervo patrimonial desta Câmara. Valor: R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) por litro. Período: 09/02/2015 a 31/12/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 04/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Hele-
na Karam Amorim Neta-ME. Objeto: fornecimento de pães para a Câmara Municipal de Brumadinho. Valor: R$ 14.508,00 (quatorze mil, quinhen-
tos e oito reais). Período: 26/02/2015 à 31/12/2015.

Portaria DP nº 31/2015 - Considerando Carta emitida pela Previdência Social de Concessão de aposentadoria por invalidez a partir do dia 
14/01/2015. Fica rescindido o 4º termo aditivo de Contrato de Trabalho nº 07/2013 do Sr. Dirceu Gomes da Silva, ficando exonerado do cargo 
de Agente Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 
2.031/2013.

Portaria DP nº 32/2015 – Fica exonerado a partir do dia 02/03/2015 o Sr. RENATO MENDES SARAIVA do cargo efetivo de Agente Administrativo I 
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 termo de desistência protocolada através do nº de protocolo 003588 de 24 de fevereiro de 2015/ Henerson Rodrigues 
de Faria.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 04/2015 - Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2015 – Tipo: Menor Preço 
Global. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de empresa para a prestação de serviços de buffet, dos tipos coffee break e lanche. A sessão de julgamento e habilitação será conduzida pelo 
Pregoeiro no dia 13 de março de 2015, a partir das 09 horas e 30 minutos na Sede da Câmara Municipal. O Edital completo estará disponível 
no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link 
Licitações.
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