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Atos do Executivo

DECRETO Nº 34 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
“Aprova o Desmembramento, situado na Fazenda Palhano no Município de Brumadinho/MG de propriedade de Palhano Empreendimentos 
Imobiliários Ltda”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com 
a Lei Municipal n.º 1.404 de 12 dezembro de 2003, Lei Complementar Municipal 074/2013 e a Lei Federal nº6.766 de 19 de dezembro de 1979.
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 019/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO que o Desmembramento da Fazenda Palhano preencheu os requisitos necessários à anuência prévia estadual e à aprovação municipal;
CONSIDERANDO a manifestação da Secretaria de Planejamento acerca da transferência da titularidade do imóvel objeto do desmembramento;
CONSIDERANDO o pedido de revisão de 5% de interesse social feito pelo empreendedor;
CONSIDERANDO que não há nos autos qualquer comprovação da autorização da AMRMBH acerca da não aplicação de 5% relativos a habitações 
de interesse social e que a competência para tanto é exclusiva do município;
CONSIDERANDO que não há na legislação municipal a possibilidade de postergação da aplicação do percentual de habitação de interesse social 
em parcelamentos futuros;
DECRETA:
Art. 1º – Fica aprovado o Desmembramento da Fazenda Palhano, situado no distrito de Piedade do Paraopeba no Município de Brumadinho, de 
propriedade de Palhano Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 21.457.802/0001-03, conforme R-7 da matrícula nº 25.693, fl. 01 do Livro 02 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.
Art. 2º - O Desmembramento, ora aprovado, possui área total de 754.543,034m², cuja distribuição, de acordo com projeto urbanístico contendo 
anuência prévia da RMBH/MG, é a seguinte:

Área de lotes 34.282,17 m² 50,78%

Área das Vias a serem doadas 21.339,37 m² 31,60%

Áreas Institucionais A, B 11.902,60 m² 17,62%

Área total do desmembramento 67.524,14 m² 100,00%

Áreas Remanescentes 686.988,894 m² ---------

Área total do terreno 754.513,034 m² 100,00%
Art. 3º - O Desmembramento a que se refere o artigo anterior originou 31 (trinta um) lotes agrupados em 03 (três) quadras, conforme planta 
anuída pela RMBH e aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data de publicação deste Decreto.
Art. 4º - As Áreas das vias a serem doadas e Áreas Institucionais não poderão ter a sua destinação alterada pelos loteadores, desde a aprovação 
do desmembramento, e passarão para o domínio público no ato do registro imobiliário.
Art. 5º - A Conversão dos 5% (cinco por cento) de território para habitação de interesse social conforme Lei Complementar 074/2013, terá 
sua quitação em forma deposito na conta do FHIS no prazo de 15 dias, sem a qual, ensejará a nulidade do presente decreto de pleno direito, 
tornando-o sem efeito.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 
Brumadinho, 27 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

2º Termo Aditivo ao Convênio 008/2014
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-40, neste ato 
representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, portador da Cédula de Identidade nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF sob o 
nº.: 075.812.206-30, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO, com sede na Rua Juventina Brandão, n° 441, 

ASSINATURA DIGITAL
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Distrito de Aranha, Brumadinho/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 04.157.793/0001-08, representada por seu Presidente, Sr. PASCHOAL MOREIRA 
FILHO, ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas celebraram em 14 de abril de 2014 o convênio 08/2014. 
2. O objeto deste termo é o aditamento no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 10 parcelas mensais de R$10.000,00 totalizando 
R$100.000,00(cem mil reais).
Dotação orçamentária: 020.001.20.605.0028.2122.335041.00.0000
3. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio 08/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 27 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Andressa Rezende Jardim
Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento
Paschoal Moreira Filho
Presidente da Associação dos Produtores Rurais de brumadinho - ASPRUB

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG Aviso de Licitação: Pregão Pres.14/15-Contrat. de empresa p/ fornecimento de lanches p/consumo durante trei-
namentos, cursos, seminários, oficinas e reuniões de serv. administrativo p/atender a Sec. Municipal de Educação. Abertura: 12/03/2015, às 9h. 
Ver site:www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Portaria Nº 45/ 2015
De 27 de fevereiro de 2015
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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que Srª BRUNA FERRARI BITENCOUURT, “Nomeada e Convocada”, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico I, função “Técnico em 
Edificações”, tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a Portaria de nº39/2015, tendo em vista que a mesma, assumiu exercício em 02/02/2015, nesta municipalidade, no prazo 
estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 27 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 46/ 2015
De 27 de fevereiro de 2015
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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que Srº CASSIANO SOARES DA ROCHA GONCALVES, “Nomeado e Convocado”, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializa-
do I, função “Eletricista de Manutenção”,  tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar-se sem efeito a Portaria nº32/2015 “tendo em vista que o mesmo, tomou posse em 09/02/2015, nesta municipalidade, no prazo 
estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 27 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Governo

Comunicado Concurso da  Guarda Municipal de Brumadinho
A Prefeitura Municipal de Brumadinho comunica que o Poder Judiciário de Minas Gerais deferiu liminar em mandado de segurança, requerida 
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por candidata do Concurso Público da Guarda Municipal de Brumadinho, que pleiteou continuar no processo seletivo, a partir da segunda etapa 
– Prova de Capacidade Física.
Conforme atestado médico apresentado pela referida candidata, ela estará apta, física e mentalmente, a realizar a prova de capacidade física 
somente a partir do dia 22 de maio de 2015. 
Em função dessa decisão judicial, o processo seletivo está suspenso até a realização das etapas pendentes a serem realizadas pela referida 
candidata.
Brumadinho, 27 de fevereiro de 2015
Prefeitura Municipal de Brumadinho 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de adiamento de licitação – O FMS informa que está sendo adiada a abertura do Pregão Pres. 004/15, 
p/ aq. ventilador uso adulto/ped/neo e foco cirúrgico p/ HMJFC, em virtude da necessidade de revisão da especificação. Inf.: 3571.7171. Jose 
Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde.

FUNDO M SAÚDE DE BRUMADINHO/MG – Tendo em vista que, a empresa adjudicatária dos itens 04C – curativo de alginato de cálcio e sódio; 
05 – curativo de Carvão ativado c/ prata; 07 – curativo hidrocoloide extra fino; 08 – Curativo hidrocoloide med. aprox. 10x10cm; e 09 – Curativo 
Hidrocoloide, med. aprox. 15x20cm, não atendeu a convocação desta Municipalidade para assinatura do contrato vimos, convocar as empresas 
remanescentes: BMD Comercio de Produtos Médicos Ltda, itens: 07 e 09; Laboratórios B.Braun S.A. Itens 04, 08 e 09 e GJO Comercio e Represen-
tações Ltda, item 05, para nova sessão visando negociação dos preços ofertados no Pregão Presencial n° 063/2014, agendada para ocorrer dia 
02/03/2015 às 10:00 horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, bairro Jota, 
Brumadinho, MG.
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