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Aprovado regimento do 
Fundo Municipal de Turismo

FUMTUR fomenta atividades relacionadas ao fortalecimento do setor  
A Prefeitura definiu nor-

mas para aperfeiçoar o sis-
tema de fomento à cadeia 
produtiva do turismo em 
Brumadinho. Por meio do 
Decreto 298/2014, o Prefei-
to Brandão aprovou o re-
gimento interno do Fundo 
Municipal de Turismo (FU-
MTUR).

Criado pela Lei 
1.817/2010 e vinculado ao 
Conselho Municipal de Tu-
rismo (COTURB), o FUMTUR 
tem como principal objetivo 
fomentar as atividades rela-

O orçamento e os planos 
de aplicação do FUMTUR se-
guem diretrizes traçadas pe-
la Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura e pelo 
Conselho Municipal de Turis-
mo. Os financiamentos são 
dirigidos às micro, pequenas 
e médias empresas, além das 
pessoas físicas, que apresen-
tem projetos que estejam 
dentro dos objetivos princi-
pais previstos no regimen-
to. As operações de finan-
ciamento são de até 80% do 
custo de cada projeto.

Conforme o regimento 
interno, os membros do FU-
MTUR serão nomeados por 
decreto do prefeito e ocupa-
rão o cargo por um manda-
to de dois anos, sendo pos-
sível a recondução quantas 
vezes forem necessárias.

As reuniões ordinárias do 
FUMTUR serão realizadas a 
cada seis meses e as extraor-
dinárias sempre que se fize-
rem necessárias, desde que 
avisadas antecipadamente 
com, no mínimo, 10 dias pe-
la mesa diretora.
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cionadas ao turismo no mu-
nicípio, visando a geração 
de empregos e aumento da 
renda para trabalhadores e 
empresários. 

O fundo também pro-
move a melhoria da infra-
estrutura turística, financia 
o treinamento de profissio-
nais vinculados ao turismo, 
bem como fomenta a pro-
moção de eventos cultu-
rais, artísticos, esportivos e 
sociais que atendam a de-
manda de recreação e lazer 
no município.
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ERRATA

"Em virtude incorreção no arquivo publicado no DOM de n° 338, do dia 22 de dezembro de 2014, fica retificado o ANEXO I da Portaria nº 
44/2014, incluindo se a convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Especialista de Saúde I - Enfermeiro."

     

 
ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS 

PORTARIA 044/2014  
     

 CLASSIF NOME CARGO  
     

 6 THIAGO DOS SANTOS PIMENTA ESPECIALISTA EM SAÚDE I - ENFERMEIRO  

 7 FABIO EDUARDO GOMES ESPECIALISTA EM SAÚDE I - ENFERMEIRO  

 8 ROGERIO RIBEIRO DE PAULO ESPECIALISTA EM SAÚDE I - ENFERMEIRO  
     

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Aviso de Licitação: Pregão Pres.114/14 - Aquisição de Papel Branco A4 e A3, Papel AP A3, Papel Couchê 
A3, para as Secretarias de Educação e de Governo, mediante fornecimento único. Abertura: 27/01/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.
mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Aviso de Licitação: Pregão Pres.116/14 - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de 
impressos gráficos, para a Secretaria de Governo, mediante fornecimento parcelado. Abertura: 28/01/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadi-
nho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Aviso de Licitação: Pregão Pres.117/14 - Aquisição de material escolar, para serem distribuídos pela Secre-
taria Municipal de Educação aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante fornecimento único. Abertura: 26/01/2015, às 09:00h. Ver site: 
www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

LISTA DE HABILITADOS – EDITAL CODEMA Nº 001/2014
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na qualidade de órgão técnico de apoio ao CODEMA, após a análise 
da documentação das entidades inscritas nos termos do Edital CODEMA nº 01/2014, candidatas à vaga de Associação Comunitária, por seu 
Secretário Municipal resolve HABILITAR: 
1)Associação dos Moradores dos Bairros Santa Efigênia e Carmo – AMOSEC (CNPJ n° 23.849.953/0001-24) e a 
2)Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana – AMOCOS (CNPJ n° 21.037.734/0001-15).
Resolve ainda INABILITAR:
1)Associação para Inclusão de Mulheres e Pessoas com Necessidades Especiais – AMPARE (CNPJ nº 18.931.067/0001-05), pelo seguinte motivo:
A entidade AMPARE não possui objetivo estatutário compatível com a vaga. As Associações Comunitárias (às quais se destina a vaga), ou as-
sociações de bairro, são aquelas que tem como objetivo organizar e centralizar forças de moradores de uma determinada comunidade para 
representar, de maneira mais eficaz, interesses comuns, melhores condições de infraestrutura, transporte, segurança, lazer, educação, etc.
No caso da Associação AMPARE, seu objetivo é voltado para a promoção, na esfera administrativa e junto ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, a defesa de bens e direitos sociais e difusos relativos à educação, assistência psicossocial, capacitação e qualificação profissional de 
mulheres e pessoas com necessidades especiais.
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Dessa forma, embora se trate de uma associação, seu público não é a população em geral de um determinado bairro ou comunidade, mas sim 
um grupo específico (mulheres e pessoas com necessidades especiais), tendo como abrangência o território nacional (Art. 2º do Estatuto Social). 
Portanto, não se enquadra como Associação Comunitária, como restringe o Edital nº 001/2014 e a Lei Municipal nº 1980/2013.
A entidade inabilitada poderá recorrer formalmente junto à SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, bairro Lourdes, de 7:00 h às 16:00 h), até o 
dia 16/01/2015, sendo que o recurso será julgado pela Comissão de Legislação do CODEMA.
Brumadinho, 09/01/2015.
Hernane Abdon de Freitas
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 08/2015 – Fica nomeado o Sr. Haroldo Boson Santos para o cargo de Chefe de Serviços Gerais/ Transporte do Quadro de Cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores, com 
direitos, deveres e funções do cargo/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 09/2015 - Fica designada a Sra. Cristiane Aparecida Soares para o cargo de Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Per-
manente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013, conforme Contrato Administrativo nº 
03/2015/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 10/2015 - Fica designada a Sra. Larissa Coelho Trevizano Tomaz para o cargo de Agente Administrativo I do Quadro de Cargos 
Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013, conforme Contrato Administrativo nº 
04/2015/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 11/2015 - Fica designado o Sr. José Aparecido Reis para o cargo de Agente Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da 
Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013, conforme Contrato Administrativo nº 05/2015 em 
substituição a servidor readaptado de função/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 12/2015 – Fica nomeada a Sra. Iracema Aparecida da Silva para o cargo de Diretor Geral do Legislativo do Quadro de Cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores, com 
direitos, deveres e funções do cargo/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 13/2015 - Fica nomeada a Sra. Solanger Aparecida França para o cargo de Gerente do Processo Legislativo do Quadro de Cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores, com 
direitos, deveres e funções do cargo/ Henerson Rodrigues de Faria.
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