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Prefeitura promove 2º Passeio 
de Mountain Bike

Encontro reuniu mais de 90 ciclistas de Brumadinho
A Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos, 
promoveu no último sá-
bado, 15 de novembro, fe-
riado da Proclamação da 
República, o 2º Passeio de 
Mountain Bike de Bruma-
dinho. O evento contou a 
participação de mais de 
90 ciclistas, entre profis-
sionais e amadores, que 
percorreram aproximada-
mente 23 km entre trilhas 
e estradas. 

Os participantes saíram 
da Quadra de Esportes, 

de confraternização e sor-
teio de brindes. Uma infra-
estrutura completa, com 
equipes de emergência, 
Setransb e apoio da Pre-
feitura foi montada para 
atender os esportistas. 

Este ano, cada partici-
pante fez a doação de um 
pacote de fralda. Todo o 
material arrecado foi des-
tinado à Liga Municipal 
de Desportos de Bruma-
dinho, que fará a distribui-
ção para entidades sociais 
do município. Além de va-
lorizar a modalidade es-
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passando por José Hen-
riques, Soares, Cachoeira 
dos Papudos e seguindo 
até a Ponte das Almorrei-
mas. A reta final do per-
curso foi feita pela trilha 
dos Pires até a chegada 
na Quadra de Esportes, 
passando pelo bairro São 
Conrado. 

Antes do passeio hou-
ve um café da manhã re-
forçado para os atletas e 
distribuição de camisas 
personalizadas para os 
participantes. Já na chega-
da foi servido um almoço 

portiva, o 2º passeio ciclís-
tico busca a melhoria na 
qualidade de vida. 

A modalidade despor-
tiva Mountain Bike nas-
ceu na Califórnia (EUA) no 
meio da década de 1950. 
Foi através de brincadei-
ras de alguns ciclistas e de 
alguns surfistas que pro-
curaram desafios bem di-
ferentes das competições 
de estrada tradicionais e 
atividades para dias sem 
ondas, e hoje o Mountain 
Bike é um dos esportes 
que mais cresce no Brasil.
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Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N.º 008/2014
De 18 de novembro de 2014
“Dispõe sobre instauração de Sindicância Administrativa Investigatória,  nomeia comissão de sindicância dá outras providências”  
ANTÔNIO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E:
Art. 1.º - Considerando denúncia formalizada pela servidora Valéria das Dôres Moreira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Adminis-
tração, DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA para apurar ocorrências que envolveram a retirada de 
documentos do arquivo físico/eletrônico da Prefeitura Municipal de Brumadinho, sem requerimento e autorização de autoridade competente 
ou dos interessados. 
Art. 2.º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, fica nomeada a Comissão Sindicante composta pelos servidores efetivos MARCOS 
LUIZ DE AGUIAR, SOLANGE APARECIDA DE JESUS AMORIM e ANGELA BRÍGIDA BRAGA.
Art. 3.º - Para o efetivo cumprimento de suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária ao esclarecimento dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer depoimentos e buscar a obtenção de provas que entender pertinentes ao deslinde da questão, por meios 
lícitos, e através dos protocolos legais vigentes 
Art. 4º. – Nos termos do Artigo 189 da Lei Complementar nº 39/2004 aplica-se à sindicância, no que couber, os procedimentos previstos para o 
processo disciplinar.
Art. 5.º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos 
fatos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período se necessário. 
Art. 6º – O (a) Presidente da comissão processante, durante a tramitação do processo, em qualquer de suas fases poderá adotar providências 
ou determinar as diligências necessárias, objetivando o bom andamento do processo e a melhor elucidação dos fatos nele versados.
Art. 7º– Aos membros da Comissão Sindicante, é assegurada ampla garantia no exercício de suas atribuições, incorrendo em falta grave, passí-
vel de suspensão ou demissão o servidor que, por qualquer meio, obstar-lhes dolosamente o andamento dos trabalhos ou incorrer em atitude 
de ofensa ou desrespeito em relação a qualquer deles.
Art. 8º – A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da administração, conforme o disposto no artigo 197 da Lei Complementar nº 39/2004.
Art. 9º - A presente sindicância será conduzida em total conformidade com o disposto na legislação vigente aplicável
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
Brumadinho, 18 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Homologo PP 45/14.ref.cont.emp.p/ prest.de serviços de forn.de lanches e marmitex p/ a SMS, forn. parc. 
-venc. Helena Karam Amorim Neta – ME- itens 01 a 13.Vlr total R$14.073,10- Brumadinho,06.11.2014-José Paulo Silveira Ataide - Gestor do 
Fundo Municipal de saúde Brumadinho

Atos do Legislativo

Portaria Nº 45/2014
“Dispõe sobre a convocação de candidato aprovado no Concurso Público da Câmara Municipal de Brumadinho – Edital nº 01/2014”.
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Senhora Renata Mariliam Parreiras e Soares, no uso das suas atribuições legais e de acordo 
com o resultado do Concurso Público, Edital nº 01/2014, homologado através da Portaria nº 42/2014, de 07 de novembro de 2.014,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica CONVOCADA a candidata a seguir para tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação desta 
Portaria, em virtude de termo de renúncia protocolado nesta Casa pelo Sr. FELIPE TADEU BICALHO DA CUNHA - 1º lugar Agente Administrativo 
I – PcD (Pessoas com Deficiência):
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CARGO: Agente Administrativo I – PcD (Pessoas com Deficiência)

2º lugar ALINE MALAQUIAS QUINTÃO

Art. 2º - A candidata deverá assumir o efetivo exercício de suas atividades em dia, hora e local a ser definido no ato da posse, sendo que so-
mente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.
Art. 3º - No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada pela CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO. O 
convocado deverá agendar junto ao Setor de Pessoal (Telefone: 3571-1463, ramal 203) a data para consulta médica para expedição do referido 
laudo. Para a expedição do Laudo Médico o candidato deverá estar de posse dos seguintes exames às suas expensas: hemograma completo 
com plaquetas; grupo sanguíneo e fator Rh; urina rotina; eletrocardiograma; raio X de tórax PA (os exames poderão ser realizados na rede 
pública ou privada de saúde, com validade de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua realização).
original e fotocópia de comprovante de residência;
original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver;
original e fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional;
original e fotocópia do CPF;
original e fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se possuir);
2 fotografias 3x4 recentes;
Original e fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição ou justificativa;
Original e fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino);
Original e fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou 
certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do 
exercício profissional competente).
declaração de bens que constituam seu patrimônio;
declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de Cargos e Fun-
ções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, §10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Renata Mariliam Parreiras e Soares
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho
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