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Prefeitura promove ações em comemoração 
à Semana Mundial do Meio Ambiente

Alunos da rede municipal participaram de palestras e visitas técnicas 
A Prefeitura, por meio 

da equipe de Educação 
Ambiental, da Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, rea-
lizou diversas ações pa-
ra comemorar a Semana 
Mundial do Meio Am-
biente. Durante toda a se-
mana foram promovidos 
encontros com alunos do 
Sistema Municipal de En-
sino, além de visitas téc-
nicas ao Aterro Sanitário 
e ao Centro de Educação 
Ambiental.  O tema traba-
lhado com os alunos fo-
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ram os quatro elementos 
da natureza: água, terra, 
energia e ar. 

Além das palestras em 
sala de aula, os alunos fo-
ram até o Aterro Sanitá-
rio, conhecer um pouco 
sobre o processo de des-
tinação correta dos resí-
duos sólidos recolhidos 
diariamente no municí-
pio. No Centro de Educa-
ção Ambiental, os estu-
dantes aprenderam sobre 
a biodiversidade e a im-
portância das abelhas na-
tivas para a manutenção 
do planeta.  

O encerramento das ati-
vidades foi feito no sába-
do pela manhã, com a blitz 
ecológica realizada na en-
trada da cidade. O objetivo 
foi alertar a população so-
bre a necessidade de pre-
servação dos recursos na-
turais. Durante a blitz, foi 
distribuída uma cartilha 
ressaltando a necessida-
de de economia de água, 
a importância da coleta 
seletiva, como instrumen-
to de descarte ambiental-
mente correto de resíduos 
sólidos e a vigilância per-
manente com relação à 

prevenção contra o mos-
quito da dengue.

De acordo com Secre-
tário Municipal de Meio 
Ambiente, Hernane Ab-
don, a idéia é sensibilizar 
a população quanto aos 
cuidados com o planeta. 
“Devemos cuidar do local 
onde vivemos, e as pes-
soas devem se conscien-
tizar para a sustentabili-
dade, pois tudo depende 
de nós”, ressaltou Herna-
ne. As ações foram reali-
zadas pela Prefeitura, com 
o apoio da Vigilância Sani-
tária e SETRANSB.
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Atos do Executivo

LEI Nº 2.156 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dispõe que os estabelecimentos que especifica deverão acomodar, para exibição em espaço único, específico e de destaque, produtos alimen-
tícios recomendados para pessoas com diabetes, intolerantes à lactose e com doença celíaca, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Os mercados, supermercados, hipermercados ou estabelecimentos similares que mantenham mais de duas caixas registradoras para 
atendimento aos consumidores, deverão acomodar, para exibição em espaço único, específico e de destaque, produtos alimentícios recomen-
dados para pessoas com diabetes, intolerantes à lactose e com doença celíaca.
Parágrafo Único: Os espaços onde tais produtos serão acondicionados deverão estar devidamente identificados e com avisos em destaque.
Art. 2º - A infração às disposições da presente Lei acarretará ao responsável infrator a imposição de multa no valor de 05 (cinco) UFB’s – Unidade 
Fiscal de Brumadinho, aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.157 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Acrescenta dispositivos à Lei Municipal 1.481/2005 e alterações posteriores, que ‘dispõe sobre o Calendário Turístico, Cultural, Religioso e Festi-
vo do Município de Brumadinho’ e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A Lei Municipal 1.481/2005, com alterações posteriores, passa a viger na forma que lhe dá a presente Lei, incluindo nela o seguinte 
evento:

EVENTO LOCAL DATA

Festa de São Francisco de Assis Bairro Presidente - Sede Segundo domingo do mês de outubro.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.158 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dá a denominação de JOÃO EVANGELISTA FERREIRA – JOÃO JACARÉ, à Alça Viária de acesso ao Bairro São Conrado, no Município de Brumadi-
nho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A Alça Viária de acesso ao Bairro São Conrado, ora em construção na ponte sobre o Rio Paraopeba, na entrada de Brumadinho, Centro 
do Município, passa a denominar-se ALÇA VIÁRIA JOÃO EVANGELISTA FERREIRA – JOÃO JACARÉ. 
Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa indicativa e comunicará a denominação aos órgãos que se fizer necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.159 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de telhado ecológico ambientalmente correto em prédios públicos do Município de Brumadinho 
e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica estabelecida, nos termos desta Lei, a obrigatoriedade da instalação de telhado ecológico ambientalmente correto, nas novas cons-
truções, ampliações e/ou reformas dos prédios públicos do município de Brumadinho. 
Parágrafo Único: Entende-se como telhados ambientalmente corretos os que colaborem para evitar o aquecimento global, ou seja, telhados 
verdes com grama ou jardim plantado, os que utilizam telhas claras, os que são pintados com tinta branca ou os que forem pintados com tinta 
não branca com pigmentações especiais.
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação. 
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Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.160 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dá a denominação de RUA JOAQUIM ROQUE DA CRUZ à atual Rua Dois, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A atual Rua Dois, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se RUA JOAQUIM ROQUE 
DA CRUZ. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.161 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dá a denominação de RUA CRISTO VIVO à atual Rua Cinco, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A atual Rua Cinco, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se RUA CRISTO VIVO. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.162 DE 15 DE JUNHO DE 2015
“Dá a denominação de PRAÇA MONTE SANTO à Praça I, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A atual Praça I, situada no Bairro Serra Verde, Sede do Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se PRAÇA MONTE SANTO. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 15 de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 88/2015 De 15 de junho de 2015 “Nomeia e Convoca para posse candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2013”. O Pre-
feito Municipal de Brumadinho no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso Público 001/2013, para 
provimento de cargos na administração pública municipal, devidamente homologado através do termo de homologação datado de 03/07/2014, 
publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho em 03/07/2014, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 05/07/2014 e no 
jornal Hoje em Dia no dia 05/07/2014, RESOLVE: Artigo 1º: NOMEAR E CONVOCAR para posse os candidatos aprovados no Concurso Público 
Edital nº 01/2013, relacionados no ANEXO I desta Portaria. Artigo 2º: Os candidatos nomeados e convocados neste ato deverão tomar posse no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do ato de sua nomeação, nos termos da Lei Complementar nº 039/2004. Parágrafo 
Único: O prazo para posse poderá ser prorrogado pelo período de 15 dias mediante solicitação devidamente fundamentada do interessado e 
despacho autorizativo do Prefeito Municipal, devendo a solicitação ser procedida antes do término dos 15 dias iniciais. Artigo 3º: Para tomar 
posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos de investidura previstos no item 3 do Edital do Concurso Público 
nº 01/2013 e demais exigências contidas no referido Edital e na legislação vigente. Artigo 4º: O candidato que não tomar posse dentro do prazo 
mencionado no Artigo 2º terá seu ato de nomeação tornado sem efeito, nos termos da Lei Complementar n.º 039/2004. Artigo 5º: Após tomar 
posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da sua 
posse, nos termos do art. 44 da Lei Complementar no. 039/2004, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Brumadinho. Artigo 6º: O servidor empossado não poderá solicitar remoção, transferência, disposição para outro órgão público ou qualquer 
outra forma de movimentação, devendo ser desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido. Artigo 7º: A Prefeitura do Município de Brumadi-
nho - MG poderá, a qualquer tempo, por necessidade e interesse público, promover a remoção, de ofício, dos profissionais investidos nos cargos 
de que trata o Edital nº 01/2013, entre as unidades de sua estrutura orgânica, na forma da lei. Artigo 8º: Os candidatos ora convocados deverão 
comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Rua Aristides Passos, nº 168, Bairro Centro, Brumadinho, MG, na data e 
horário agendados na carta de convocação encaminhada a cada candidato. Artigo 9º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANTÔNIO BRANDÃO 
Prefeito municipal

PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) 3 Elaine Silveira Santos MG14015046
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Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.020/15 Contrat. de empresa p/ desenvolvimento dos serviços técnicos necessários à 
elaboração do plano local de habitação de interesse social. Empresa Vencedora: Oliver Arquitetura Ltda - EPP, valor total: R$ 59.000,00. Antônio 
Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 028/2015, Aquisição de material para educação física para a Se-
cretaria Municipal de Educação. Abertura do Envelope de Habilitação das empresas: Chumbinho Comercio de Materiais Esportivos LTDA-ME, 
Comercial Martins Queiroz EIRELI, Decima Gonçalves Palhares - ME e RCA Comercial LTDA no dia 19/06/2015 as 09:00 Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Governo

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 14/2015 - Modalidade: Pregão Presencial nº 11/2015 – Tipo: Menor Preço 
Global. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de seguro para a frota de veículos da Câmara Municipal de Brumadinho. A sessão de julgamento e habili-
tação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 26 de junho de 2015, a partir das 09 horas 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.

INSCRIÇÃO NOME ABDOMINAL SHUTLLE RUN CORRIDA RESULTADO
2608 EMILIANE CONCEIÇÃO SALES DE ALMEIDA Apto Apto Apto Aprovado

CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 2014
TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA - REALIZADO NOS DIAS 23/05/15 E 13/06/15

Resultado da Candidata sob Mandado Judicial


		2015-06-16T08:59:13-0300
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




