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Secretaria destaca avanços da 
gestão na área de políticas sociais
Projetos e ações da Prefeitura foram apresentados em reunião púbica na Câmara Municipal 

As ações e os projetos de-
senvolvidos pela Secretaria 
de Ação Social foram apre-
sentados nesta terça-feira, 
30 de setembro, na Câma-
ra Municipal. Acompanhado 
pela secretária-adjunta Si-
mone de Brito e pela equipe 
técnica da Pasta, o secretário 
Rogério Maciel destacou os 
avanços na área na adminis-
tração municipal.

A Secretaria atua na im-
plementação de políticas so-
cioeconômicas setoriais pa-
ra atender as demandas de 
proteção social e enfrenta-
mento da pobreza no mu-
nicípio. Desenvolve ações e 
estratégias de combate às 
consequências geradas pe-
la pobreza, como a exclu-
são social. Ao mesmo tem-
po, a Secretaria garante o 
acesso democrático às polí-
ticas públicas essenciais, co-
mo educação, saúde, cultu-
ra, esporte, lazer e habitação, 
promovendo a inclusão so-
cial das camadas mais caren-
tes da população.

Entre as atribuições da Se-

cial (CRAS), que é a porta de 
entrada da rede de proteção 
social da Prefeitura. 

Entre os projetos para o 
próximo ano, o secretário ci-
tou a criação do Conselho 
de Trabalho, Emprego e Ren-
da, a reativação do Conse-
lho da Mulher e a implanta-
ção do Centro de Referência 
do Idoso. Também adiantou a 
criação da Coordenadoria de 
Habitação e a ampliação da 
equipe do CRAS Volante.

Instituídas pela Lei 
2.018/2013 e realizadas men-
salmente na Câmara Munici-

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas | Foto: Thiago França Duarte
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cretaria, Rogério Maciel des-
tacou a implementação e fun-
cionamento de programas e 
do sistema de Assistência So-
cial, baseados na cidadania, 
inclusão social, unificação e 
descentralização de serviços 
e projetos. Também assina-
lou a regulação dos serviços 
e programas de proteção so-
cial básica para reverter situa-
ções de vulnerabilidade e ris-
cos sociais.

Rogério Maciel detalhou 
os programas e serviços, 
destacando o Centro de Re-
ferência da Assistência So-

pal, as apresentações públi-
cas oferecem oportunidade 
à população de conhecer as 
ações e os projetos da admi-
nistração municipal. Além da 
Ação Social, já se apresenta-
ram as secretarias de Plane-
jamento, Administração, Go-
verno, Obras, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel, Esportes, Lazer e Eventos, 
Saúde e Turismo e Cultura. 

No próximo dia 4 de no-
vembro, será a vez dos traba-
lhos da Secretaria de Educa-
ção serem apresentados na 
reunião pública.

Brumadinho, quarta-feira, 1 de outubro de 2014  Ano 2 Edição 281
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Atos do Executivo 

DECRETO Nº 202 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
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 o falecimento da servidora IRACILDA DE FÁTIMA PAIVA em 28 de setembro de 2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a partir de 29/09/2014, da vaga ao cargo efetivo de agente operacional II, ocupado pela Sra. IRACILDA DE 
FATIMA PAIVA, matrícula 3859, empossada em 26/06/2006, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista o 
seu falecimento.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da data de 29 de setembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 203 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.
“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, requerido pelo servidor ANTONIO DO CARMO e concedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a contar de 30/09/2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 01/10/2014, da vaga ao cargo de agente condutor I, ocupado pela Sr. ANTONIO DO CARMO, 
matrícula 608, empossado em 16/04/2002, 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.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 204 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.
“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, requerido pela servidora VANIA LUCIA GONÇALVES e concedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a contar de 30/09/2014;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 01/10/2014, da vaga ao cargo de professor, ocupada pela Sra. VANIA LUCIA GONÇALVES, matrícu-
la 462, empossada em 21/03/1992, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de aposentado-
ria 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.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 205 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.
“Regulamenta a Lei Municipal nº 2.024 de 2013, que Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos 
minerais no território do Município de Brumadinho-MG, de acordo com as competências definidas nos arts. 23, XI e no art. 30, I e II e 225 da 
Constituição Federal; estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos minerais e que realizam pesquisas 
minerais no território do Município de Brumadinho-MG; institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes do respectivo des-
cumprimento, dando outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, notadamente o art. 99, VII; o § 4º do 
art. 5º da IN 3 de 2011 do TCE MG,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII e nos termos da Lei Orgâni-
ca Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º. As empresas que exploram recursos minerais no território do Município de Brumadinho deverão cumprir as obrigações previstas na Lei 
nº 2024/2013 e neste Decreto, estabelecidas em decorrência da competência outorgada ao Município para registrar, acompanhar e fiscalizar a 
pesquisa e a exploração de recursos minerais em seu território, pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º. As empresas que realizam atividade de pesquisa ou exploração / explotação de recursos minerais no território do Município de Bruma-
dinho deverão depositar, independente de prévia notificação, nos prazos abaixo assinalados, na Secretaria Municipal de Fazenda, a seguinte 
documentação:
§ 1º. - cópias autenticadas de todos os documentos de natureza fiscal, contratual, referente à produção e comercialização de substâncias/
produtos minerais, necessários à verificação da correção dos pagamentos correspondentes à compensação financeira pelo resultado da explo-
ração de recursos minerais - CFEM, de que tratam as Leis Federais nº 7.990/89 e nº 8.001/90 e respectivas alterações posteriores, do exercício 
imediatamente anterior. 
§ 2º. - Os documentos para as empresas que exploram recursos minerais deverão ser entregues até 60 (sessenta)dias antes do vencimento da 
taxa de licença de localização e funcionamento. 
§ 2º. - Além da documentação mencionada no parágrafo proimeiro, deverão ser apresentadas, no mesmo prazo, também as seguintes infor-
mações, se cabíveis:
I- Cópias das notas fiscais de venda e/ou de transferência do produto mineral, em meio magnético;
II- Cópias das notas fiscais referentes a despesas pagas com o transporte do produto mineral – conhecimento de transporte em meio magné-
tico;
III- Cópias dos tickets de embarque do produto mineral, na hipótese de transporte via ferrovia em meio magnético;
IV-DAMEF/VAF – Declaração Anual de Movimentação Econômico Fiscal;
V - Contratos de prestação de serviços, relacionados a atividades inerentes à pesquisa, exploração e comercialização do recurso/produto mine-
ral, dentre os quais, os serviços de transportes, por qualquer meio, no qual a empresa figure como tomadora dos serviços;
VI – Livro Resumo de apuração do ICMS, devidamente registrado na AF/SEFAZ.
VII - DARF´s referentes aos recolhimentos de tributos federais incidentes sobre a comercialização dos recursos/produtos minerais de cada 
estabelecimento;
VIII – Planilha contendo a demonstração e comprovação dos valores recolhidos a titulo de CFEM e discriminação das deduções autorizadas 
pelo Decreto nº 001/91 e pela Instrução Normativa DNPM nº 006/2000, de modo que identifiquem a origem dos valores utilizados para efeito 
de dedução;
IX - Outros documentos que a mineradora quiser apresentar, ou outros documentos expressamente solicitada via notificação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda, tidos por necessários ao cumprimento do disposto na Lei nº 2024/2013.
X- Último RAL: Relatório Anual de Lavra, entregue.
XI - Planta devidamente assinada por profissional habilitado constando área total ocupada pela empresa descriminado a metragem e identifi-
cando as edificações existentes.
§ 3º. - As empresas sob o regime de autorização ou licenciamento terão simplificação na entrega das informações conforme a seguir:
I – Comprovação das vendas e/ou transferências de substâncias minerais, deduções da base de cálculo da CFEM através de documentos reves-
tidos de formalizadas legais.
II - Planta devidamente assinada por profissional habilitado constando área total ocupada pela empresa descriminado a metragem e identifi-
cando as edificações existentes. 
III-DAMEF/VAF – Declaração Anual de Movimentação Econômico Fiscal. 
§ 4º. - Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, será exigida somente a documentação prevista no parágrafo anterior que, por deter-
minação da legislação federal, seja obrigatória para esse tipo de empresa.
§ 5º. - A autenticação de documentos poderá ser realizada por servidor da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante a apresentação, pela 
empresa, da documentação original, que será devolvida ao seu representante ou preposto tão logo seja concluída, pela Secretaria Municipal 
de Fazenda, a verificação de autenticidade das cópias depositadas.
§ 6º. - Qualquer empresa que pretenda se instalar no Município, ou que realize atividades no território do município e que tenha objeto 
social pertinente a pesquisa ou a exploração / explotação de recursos minerais, deverá apresentar a documentação prevista no art. 2º, no que 
couber, quando do requerimento de inscrição no cadastro municipal e solicitação de licença para localização e funcionamento, bem como no 
momento de obter a renovação ou eventual prorrogação da referida licença, sob pena de não obtenção do alvará correspondente à licença 
para localização e funcionamento.
§ 7º. - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às atividades econômicas decorrentes de ampliação, diversificação, redução ou qual-
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quer tipo de alteração no regime de aproveitamento e exploração de recursos minerais no território de Brumadinho, por empresa já estabele-
cida e em atividade no Município.
§ 8º. - As obrigações previstas neste artigo compreendem também o depósito, nos mesmos prazos, de documentação referente a:
I- empresas que por ventura tenham sido incorporadas, por qualquer dos meios previstos legalmente, ao patrimônio da empresa que atual-
mente seja a responsável pela exploração dos recursos minerais no território do Município;
II- empresas subsidiárias ou empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico da atual empresa exploradora dos recursos minerais e que 
já tenham figurado como responsáveis pelo pagamento da CFEM, relativo aos últimos 10 (dez) anos;
III- empresas que, sob qualquer forma, tenham cedido direitos decorrentes da exploração de recursos minerais ou que tenham alienado ou 
arrendado seus estabelecimentos localizados no território do Município de Brumadinho para que outras empresas realizem a exploração de 
recursos minerais em proveito próprio;
IV- empresas que tenham assumido as obrigações legais e a  responsabilidade pelas operações concernentes à exploração de recursos mine-
rais de outras empresas já instaladas e em atividade no território do município;
V- empresas formadas a partir da fusão, cisão ou incorporação de empresas que já tenham figurado como responsáveis pelo pagamento da 
CFEM, decorrente da exploração de recursos minerais no território do Município de Brumadinho, relativo aos últimos 10 (dez) anos;
VI- qualquer documentação referente a obrigações ou negócios jurídicos que tenham como objeto direitos minerários e/ou a atividade de 
pesquisa e/ou exploração/explotação de recursos minerais no território de Brumadinho.
Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, se necessário, expedir instruções normativas sobre a forma e o conteúdo 
dos documentos de depósito obrigatório por parte das empresas mineradoras e o prazo para liberação da licença de localização e funciona-
mento. 
Art. 4º. Os prazos previstos neste Decreto poderão ser prorrogados mediante solicitação expressa da empresa, ficando a critério da Secretaria 
Municipal de Fazenda acatar ou não tal solicitação.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, ESPECIALMENTE O Decreto nº 20 de 
29/01/2014.
Brumadinho, 01 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 206 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriações de pleno domínio, lotes de terrenos urbanos situados no Distrito Sede do Municí-
pio de Brumadinho e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando 
os artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Ficam declarados de Utilidade Pública para fins de desapropriações de pleno domínio, amigável ou judicialmente, os lotes 358 e 409 
localizados na Avenida Presidente Vargas, no bairro Centro, na Zona Urbana do Distrito Sede de Brumadinho, conforme caracterização nos 
memoriais descritivos a seguir:
Lote 358
“Inicia-se se no vértice denominado 'P10' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 583627.098 m e N= 7772055.539 m dividindo-o com o AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; Daí 
segue pela FRENTE do imóvel confrontando com AVENIDA PRESIDENTE VARGAS com o azimute de 152°49'47" e a distância de 28.00 m até o 
vértice 'P11' (E=583639.884 m e N=7772030.629 m); Daí segue pela lateral ESQUERDA confrontando com CÓRREGO BANANAL com o azimute 
de 284°44'45" e a distância de 24.00 m até o vértice 'P12' (E=583616.675 m e N=7772036.738 m); Daí segue confrontando com o CÓRREGO BA-
NANAL com o azimute de 284°57'25" e a distância de 10.00 m até o vértice 'P13' (E=583607.013 m e N=7772039.319 m); Daí segue pela lateral 
DIREITA confrontando com LUZIA APARECIDA TAVARES com o azimute de  46°31'17" e a distância de 17.80 m até o vértice 'P14' (E=583619.930 
m e N=7772051.567 m); Daí segue com o azimute de  61°00'21" e a distância de 8.20 m até o vértice 'P10' (E=583627.098 m e N=7772055.539 
m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 336,00m².”
 Lote 309
“Inicia-se se no vértice denominado 'P5' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 583641.020 m e N= 7772028.362 m dividindo-o com o  RUA PRESIDENTE VARGAS; Daí segue 
pela FRENTE do imóvel confrontando com RUA PRESIDENTE VARGAS com o azimute de 152°59'51" e a distância de 13.55 m até o vértice 'P6' 
(E=583647.171 m e N=7772016.290 m); Daí segue pela lateral ESQUERDA confrontando com ESPÓLIO DE ADÃO DA SILVA PRADO com o 
azimute de 282°35'32" e a distância de 37.78 m até o vértice 'P3' (E=583610.297 m e N=7772024.528 m); Daí segue pelos FUNDOS confron-
tando com ÁREA VERDE DO BAIRRO CIDADE NOVA com o azimute de 344°26'33" e a distância de 13.80 m até o vértice 'P4' (E=583606.596 m 
e N=7772037.821 m); Daí segue pela lateral ESQUERDA confrontando com CÓRREGO BANANAL com o azimute de 105°21'53" e a distância de 
35.70 m até o vértice 'P5' (E=583641.020 m e N=7772028.362 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 486,34m².”
§ 1º - A área do imóvel de nº 358, descrita no caput é transcrito sob a matrícula nº 5.288, fls. 01 e verso, do Livro 02 do Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Brumadinho, em nome de George Cláudio Martins, situado à Rua Presidente Vargas, nº. 646, no bairro Centro, Bruma-
dinho/MG.
§ 2º - A área do imóvel de nº 409, também descrita no caput é transcrito sob a matrícula nº 18.485, fls. 90, do Livro 3/O do Serviço de Registro 
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de Imóveis da Comarca de Bonfim/MG, em nome de Adão da Silva Prado, situado à Rua Presidente Vargas, nº. 658, no bairro Centro, Brumadi-
nho/MG.
Art. 2º. As expropriações previstas neste Decreto destinam-se a extensão da Avenida Vigilato Rodrigues Braga, nos termos do permissivo legal 
disposto na alínea “i” do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999.
Art. 3º. Fica declarada urgência das desapropriações e autorizada a Procuradoria Geral do Município a promovê-las, amigável ou judicialmente.
Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplementa-
da se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 1º de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 180/2014 cujo objeto trata-se de fornecimento de gêneros alimentícios  para a 
secretaria municipal de Ação Social e Educação. Empresa: Multicom. Valor global: R$48.433,00 Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 211/2014 cujo objeto trata-se de locação de imóvel para abrigar postos dos 
correios de Marinhos pelo período de 12 meses. Locador: Associação dos Moradores e amigos de Marinhos. Valor Mensal: R$550,00. Antônio 
Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 212/2014 cujo objeto trata-se de locação de imóvel para abrigar postos dos 
correios de São José pelo período de 12 meses. Locador: Deneval Francisco da Silva. Valor Mensal: R$550,00 .Antônio Brandão/Prefeito Munici-
pal.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA BRUMADINHO/MG–TORNA PUBLICO TP 012/2014–OBJ:OBRAS CONST. GALPÃO AGRIC. DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG 
–AB: 24/10/2014 ÀS 09:30HR–AV.INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL: site: 
Brumadinho.registrocom.net – Site: Brumadinho.mg.gov.br.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 20/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
Instituição Educacional Cecília Maria de Mello Barcelos. Objeto: aluguel da sede da Faculdade ASA de Brumadinho (Instituição Educacional 
Cecília de Mello Barcelos). Valor: R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais). Período: durante todo o dia 28/09/2014, data de realização 
das provas do Concurso Público.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 21/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
CLEIDE ANGÉLICA SANDI VIEIRA-MEI. Objeto: contratação de empresa especializada na realização de trabalho fotográfico e de filmagem para 
registro de eventos da Câmara Municipal de Brumadinho. Valor: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). Período: 12/09/2014 até a entrega 
dos materiais fotográficos e discos com as filmagens, oriundos do último evento previsto neste instrumento.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 22/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
G.D.SILVA-EPP. Objeto: contratação de empresa especializada na confecção de quadros em chapa de aço para a Câmara Municipal de Brumadi-
nho. Valor: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Período: 15/09/2014 até a entrega e aceitação dos quadros previstos neste instrumento.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 23/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Im-
pressos Santa Terezinha Ltda – EPP. Objeto: impressão gráfica de folders, cartões de visita, cartilhas e convites para a Câmara Municipal. Valor: 
R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais). Período: 17/09/2014 até entrega dos materiais impressos previstos no contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 24/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
Cidade Indústria Gráfica EIRELI-ME. Objeto: impressão gráfica de folders, cartões de visita, cartilhas e convites para a Câmara Municipal. Valor: 
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Período: 17/09/2014 até entrega dos materiais impressos previstos no contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 25/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: 
Gráfica Iguaçu LTDA-ME. Objeto: impressão gráfica de folders, cartões de visita, cartilhas e convites para a Câmara Municipal. Valor: R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais). Período: 17/09/2014 até entrega dos materiais impressos previstos no contrato.
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"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
B R U M A D I N H O

Portaria DP nº 94/2014 – Fica exonerado a partir do dia 01/10/2014 o Sr. Marcio Maciel Leal do Cargo de Assessor Parlamentar V, do Quadro de 
Cargos Comissionado/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 93/2014 – Fica designado a partir do dia 30/09/2014 o Sr. Samuel Lucas da Cruz para o Cargo de Agente de Serviços I, conforme 
Contrato Administrativo 16/2014 em substituição ao Agente de Serviços – Vigia em período de férias/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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