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Brumadinho se prepara para o 
período chuvoso

Defesa Civil Municipal intensifi ca as ações preventivas para evitar transtornos

A Prefeitura de Bruma-
dinho vem realizando uma 
série de intervenções em 
preparação ao período chu-
voso. Desde o ano passado, 
importantes ações foram 
implementadas na reestru-
turação da COMPDEC – Co-
ordenadoria Municipal de 
Proteção de Defesa Civil.

Para isso, foram realiza-
das parcerias com a Coor-
denadoria de Defesa Civil 
Estadual, Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais e 
com as coordenadorias de 
Defesa Civil dos municípios 

pio, sendo um deles sobre 
a ponte do Rio Paraopeba, 
para fazer o monitoramento 
das águas da chuva. Os apa-
relhos captam informações 
diretas, auxiliando a Defe-
sa Civil Municipal medindo 
o volume de água que atin-
ge cada região. A partir des-
sas informações, a Prefeitu-
ra poderá tomar as decisões 
de atendimento emergen-
cial das áreas que estão em 
situação de vulnerabilidade.

 Brumadinho passou a 
contar também com o ser-
viço de emergência 199, 

Cristiane Teixeira

Época de plantio | Foto: Thiago França Duarte
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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

vizinhos para desenvolver o 
Plano de Contingência Re-
gional. O objetivo foi formar 
uma rede de comunicação 
entre os municípios, por on-
de passa o Rio Paraopeba. 
Também foi criado, no ano 
passado, o PAM - Plano de 
Auxílio Mútuo, que tem co-
mo finalidade atuar de for-
ma conjunta com empresas 
e o setor público durante o 
período chuvoso e prevenir 
desastres.

Além disso, a Prefeitura 
instalou 8 pluviômetros em 
diversas regiões do municí-

mais um canal de comuni-
cação direta com a popu-
lação. Através desse telefo-
ne, o cidadão poderá ligar 
gratuitamente de qualquer 
parte do município solici-
tando a Defesa Civil. E para 
aprimorar o atendimento 
em situações de emergên-
cia, a Prefeitura promoveu 
diversos cursos de capaci-
tação para agentes das áre-
as de Saúde e da Assistên-
cia Social do município, que 
receberam informações bá-
sicas de como agir em situ-
ação de emergência.

Brumadinho, quarta-feira, 12 de novembro de 2014  Ano 2 Edição 310
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DOM
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Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 09/ 2014
De 12 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº006/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srº ARTHUR VILAS BOAS, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico I”, função Técnico 
Agrícola”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 07 de Novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 010/ 2014
De 12 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da BRUNO FALCONI FONTOURA, para ocupar o cargo de “Médico I”, função de “Anestesista”, 
conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 011/ 2014
De 12 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria GPnº007 /2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srº ANTÔNIO EUSTÁQUIO GONÇALVES, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, 
função Auxiliar de serviços Gerais”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho.
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Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 12 de Novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Prefeitura de Brumadinho – Pregão Presencial 95/2014- Prestação de serviço de gerenciamento de publicações.Acolho o relatório do Pregoeiro, 
fls. 257/261, o parecer exarado pela Procuradoria fls. 262/263, bem como a manifestação da Controladoria Municipal fls. 265. Conheço o recurso 
interposto pela licitante Zuriel Publicidade e Serviços Eireli, fls.224/238, vez que o próprio e tempestivo, e com fulcro no Art. 3 da Lei Federal 
8.666/93, para no mérito negar provimento por improcedências de suas alegações e falta de amparo legal.Vistas Franquiadas. Homologo o jul-
gamento do  Pregão Presencial 95/2014, conforme Ata de fls. 213/221, declaro vencedora a empresa Conceito Solução em Publicações Eireli-ME, 
no valor global de R$154.490,00.Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 3º termo aditivo ao Contrato nº 131/2013, para fins de decréscimo contratual, com a fi-
nalidade de adequação quantitativa do objeto, mediante redução em 25% da prestação de serviços de confecção de impressos gráficos, em 
atendimento ao setor de comunicação. Vlr. deduzido R$43.044,50. Empresa: Gráfica Andorinha e Editora Ltda -ME. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – NOTIFICAÇÃO - TORNA PUBLICO SUSPENSÃO LIMINAR DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 
006/2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 205/2014 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TCE – PROCESSO 932899. 
“ADIAMENTO SINE DIE NO AGUARDO DA DECISÃO DO TCE”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS ENTRADA NOS AUTOS DE IM-
PUGNAÇÃO EDITAL CP 006/2014 – PA 205/2014 IMPETRADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA IR PAULO SIMONI LTDA – OBJ; PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA – DISPONIVEL NO SITE: BRUMADINHO.MG.GOV.BR E SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET.

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 24, IV, Lei 8.666/93 a Disp. Licitação, por emergência, p/ aq. de formula infantil marca aptamil 
AR, p/ Rafaela G. O. Souza, Henrique G. O. Souza, p/ 06 meses, no valor estimado de R$ 3.916,80, devendo ser contratada a empresa Pharmanutri 
Com. Med. Prod.  Nut.  Ltda, que ofereceu o menor preço, conf. processo. Brumadinho, 11.11.14 – Antonio Brandão – Pref. Municipal

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada no dia 3/9 de 2014 
(três de setembro de dois mil e quatorze), com início às quatorze horas e quinze minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Brumadinho. 
Conselheiros titulares presentes e suas entidades ou segmentos: Reinaldo Fernandes (Câmara Municipal), Itamar José Barbosa (diplomado em 
História), Gustavo Morais Dias (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), Diego Penido Rodrigues (imprensa local), Aparecida Adonizete (OAB 
– Subsede Brumadinho), Elaine Conceição Teixeira de Lima (engenheiros e arquitetos), Rosalba Lopes (Organizações Culturais não-governamen-
tais) e Marcos Luiz de Aguiar (CODEMA); Conselheiro suplente e seu segmento: Fernando Henrique (engenheiros e arquitetos); e, ainda, Webert 
Douglas Fernandes (Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Brumadinho), Sofia Lorena Vargas (Organizações 
Culturais não-governamentais) e Alexandre da Silva (auxiliar administrativo deste Conselho). O Presidente apresentou a proposta de pauta da 
reunião com os seguintes pontos: 1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não da ata da reunião ordinária de 6 (seis) de agosto de 
2014; 2- Informes rápidos sem discussões e deliberações; 3- Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “instituição do Conse-
lho”, em substituição a atual lei 1.219/2001 (Coordenador: Gustavo Morais; membros: Itamar; Diego; Aparecida; Keller; e Reinaldo); 4- Metropo-
litan Residence: Parecer do Conselho sobre o empreendimento, conforme exigência do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional); 5- Contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”); 6- Mudanças 
no Regimento Interno do Conselho. Feita a leitura da ata, procederam-se as correções e sua aprovação. Ponto 2 (dois) da pauta:  o Presidente 
Reinaldo Fernandes informou que enviara ofício, no dia 19 (dezenove) de agosto, para a Procuradoria Geral do Município, perguntando quando 
seria enviada para a Câmara Municipal a proposta de criação do Fundo Municipal de Cultura, e que não obtivera resposta até aquela data. Infor-
mou também que recebera ofício do Ministério Público, Procuradoria de Defesa de Patrimônio Cultural, que queria certificar-se de quem era o 
Presidente do Conselho. Gustavo informou que na semana seguinte aconteceria rodada de discussão sobre o ICMS Cultural, defendendo que 
seria importante que a participação de algum dos conselheiros. Falou também sobre a Fazenda dos Martins, dizendo que a obra estava prevista 
para ser entregue pela empreiteira responsável no dia vinte e oito de agosto de 2014, mas aquilo não aconteceria; e que quem era o responsável 
pela obra era o IEPHA, sendo que o atraso no andamento da obra se devia à falta de água, devido a isso fora solicitado ao Secretário de Obras o 
envio de um caminhão-pipa, e que esta providência fora tomada para que os trabalhos prosseguissem.  Ponto 3 (três) da pauta:  o senhor Gus-
tavo informou que não conseguira dar encaminhamento nos trabalhos da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “institui-
ção do Conselho”, em substituição a atual lei 1.219/2001, dizendo que o tempo estava curto devido à grande demanda de trabalho do Departa-
mento. O Presidente consultou os presentes se se mantinha a Comissão e a coordenação de Gustavo, com que todos concordaram, e sugeriu 
que a comissão desenvolvesse o trabalho, uma vez que era uma necessidade do Conselho. Ponto 4 (quatro) da pauta: Metropolitan Residence. 



Brumadinho, 12 de novembro de 2014 Página 4 de 4Diário Oficial de Brumadinho - Edição 310

"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

Reinaldo informou que recebera uma mensagem de e-mail de um senhor chamado Bruno, responsável pelo loteamento, lembrou que o assun-
to fora tratado em fevereiro numa reunião do Conselho, quando ele não presidia a entidade e não participara daquela reunião, e que não fora 
colocado em pauta em outras ocasiões. Explicou que, de acordo com o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - o Conse-
lho deveria dar um Parecer, posicionando-se acerca de prejuízo ou não ao patrimônio por parte do empreendimento, se não prejudicava ne-
nhum bem histórico material ou imaterial existente ou com possibilidade de existir. Disse que, segundo o senhor Bruno, ele (Bruno) já fizera 
contato desde o ano passado, sem que a Secretaria de Cultura e Turismo o atendesse com seu Parecer, e, agora, ele solicitava Parecer do Conse-
lho. O Presidente relatou que solicitara ao senhor Bruno que enviasse para o Conselho toda a documentação a respeito da questão e recebera 
documentos do IPHAN e IEPHA, ART’s sem assinaturas, um documento de em torno de quarenta e cinco páginas, com um belo relato sobre 
parte da história de Brumadinho; e o pedido do Parecer, e encaminhara tudo aos conselheiros para que também eles tomassem conhecimento 
dos fatos. Informou que o IEPHA apontava a falta dos pareceres da Secretaria e do Conselho como empecilho à continuidade do empreendi-
mento. Reinaldo defendeu que a Secretaria deveria primeiro se manifestar, e levar seu Parecer até o Conselho para que o colegiado pudesse dar 
o seu Parecer. Gustavo defendeu que não havia prejuízo para os bens, e o senhor Presidente insistiu em que a Secretaria fizesse um documento 
mais substancioso, podendo usar, inclusive, o estudo feito pelo arqueólogo contratado pela empresa Geoline, responsável pelo loteamento. O 
senhor Marcos perguntou ao senhor Gustavo se já fora feito uma vistoria no local. A senhora Elaine também defendeu a ideia de que o Conselho 
precisava de um parecer da Secretaria para, então, posicionar-se. Gustavo disse que sabia que o local era uma área de pastagem, sem bens. O 
senhor Diego lembrou que a senhora Merenice, quando era do quadro da Secretaria, levara o tema até o Conselho, que havia alguns erros e que 
os laudos técnicos foram devolvidos. A conselheira Rosalba também defendeu que, com o parecer técnico da Secretaria em mãos, ficava mais 
fácil para o Conselho tomar alguma decisão. O senhor Gustavo também relatou que o solicitante dos pareceres recebera um parecer do Conse-
lho em 2012, assinado pela então Presidente Maria Lúcia Guedes, mas que não tivera valor pela forma que fora feito. O Presidente solicitou ao 
Senhor Gustavo que a Secretaria enviasse com antecedência seu parecer técnico para que os conselheiros pudessem ter acesso a ele para che-
garem à próxima reunião já preparados para a discussão. O senhor Gustavo disse que ele não podia afirmar se o estudo do arqueólogo estava 
certo ou errado, e que para ter outro parecer técnico para atestar o que o arqueólogo já declarara seria necessário contratar um novo arqueólo-
go para refazer todo o trabalho de campo, e que a Secretaria não dispunha de recursos financeiros para a contratação e o conselheiro Marcos 
lembrou que o arqueólogo da empresa tinha ART, era responsável técnico, e isso bastava. Após todas as discussões, ficou decidido que a Secre-
taria encaminharia seu laudo técnico antes da próxima reunião, e que o senhor Reinaldo encaminhara para os demais conselheiros, via mensa-
gem de e-mail. Ponto 5 (cinco) da pauta: contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Munici-
pal de Cultura”): o senhor Gustavo ressaltou a importância do arqueólogo, declarando que havia bens que precisavam de laudos assinados por 
aquele tipo de profissional e sugeriu que o dinheiro do Fundo fosse usado para pagar a mão-de-obra qualificada. Relatou que fora contatada 
uma série de empresas, pedindo orçamentos e que não obtivera respostas. Diante do insucesso, pedira à Associação das Cidades Históricas para 
indicar alguém e aguardava resposta. A discussão ficou, então, para a reunião seguinte. Ponto 6 (seis) da pauta: Mudanças no Regimento Interno 
do Conselho: o Presidente introduziu a discussão lembrando aos colegas que o Regimento pode ser mudado sempre que se fizer necessário, e 
que havia necessidade, como qual tratamento dar à reunião extraordinária, questão do quórum, horário da reunião etc. Houve breve discussão 
sobre o horário das reuniões, quando a conselheira Rosalba ponderou que horário em que se realiza atualmente a reunião atende a ela perfei-
tamente, mas que o correto seria cumprir a decisão da Conferência Municipal de Cultura e fazer a reunião à noite. Reinaldo propôs a formação 
de uma comissão para propor as mudanças, se apresentando como um dos membros. Aprovada a formação da comissão, ela ficou composta 
pelo Presidente, como coordenador, e pelos conselheiros Marcos e Elaine. Vencida a pauta inicial, o Presidente consultou o plenário sobre a 
necessidade de outras discussões, uma vez que ainda havia tempo, já que as reuniões do colegiado terminavam sempre por volta das dezesse-
te horas. O senhor Webert pediu a palavra e informou que foram feitas vistorias, e preenchimento de documentos seguindo o modelo do IEPHA, 
nos seis bens tombados pelo Município, com engenheiro emprestado da Secretaria Municipal de Obras e que os laudos estavam prontos mas 
era necessário pagar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – de cada laudo para que tivessem validade. Propôs que o Conselho deli-
berasse pelo pagamento, no valor de R$63,64 (sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) por laudo, através dos recursos do Fundo 
Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”). Gustavo ressaltou que o gasto via Fundo caracterizaria investimento no muni-
cípio, o que levaria o Município a pontuar no ICMS Cultural. O senhor Diego propôs que a Secretaria enviasse o laudo dos bens tombados e o 
senhor presidente Reinaldo perguntou se todos concordam com o pagamento do valor referido por Webert, com que todos concordaram. Após 
algumas intervenções, em que Webert explicou como o dinheiro do Fundo poderia ser gasto, exemplificando com a compra de bebedouro para 
uma das corporações musicais; compra de instrumentos, palhetas e partituras; compra de uniformes etc, a conselheira Rosalba, assim como 
outros conselheiros, apontaram a necessidade de que a discussão sobre o uso do dinheiro daquele Fundo fosse feita de forma mais ampla, es-
colhendo prioridades e que os recursos não fossem gastos de forma desorganizada, a cada demanda que chegasse ao Conselho. Após algumas 
intervenções a respeito, ficou decidido que a discussão seria pautada na próxima reunião do Conselho para ser aprofundada. Um dos conselhei-
ros voltou a falar sobre a informação dada pelo Presidente Reinaldo Fernandes no início da reunião, a respeito da proposta de criação do Fundo 
Municipal de Cultura, perguntando se o Conselho não poderia tomar alguma atitude. O Presidente explicou que sim e propôs que fosse votada 
uma deliberação e encaminhada ao Prefeito Municipal e propôs a seguinte redação, que foi melhorada com uma sugestão do conselheiro Ita-
mar: “A Prefeitura Municipal de Brumadinho, através de seu Prefeito Municipal, deve encaminhar, urgentemente, para a Câmara Municipal, a 
proposta de lei de criação do Fundo Municipal de Cultura, uma vez que há promessa disso desde o início do ano e o ano já chegou ao seu último 
trimestre sem que a Prefeitura tenha enviado a proposta. Reiteramos, então, nossa DELIBERAÇÃO de que a Prefeitura envie urgentemente a 
proposta, uma vez que precisamos de um arcabouço jurídico municipal para o encaminhamento de ações culturais de Brumadinho.” Aprovada 
a deliberação, ficou decidido que o Presidente a encaminharia ao Prefeito Antônio Brandão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a reunião às dezessete horas. Para registrar, eu, Itamar José Barbosa, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelos presentes à reunião. Brumadinho, 3 (três) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze).
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