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DOM
BRUMAD INHO

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 30 DE JUNHO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 07/07/2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº17 de 05/05/15 e Ata nº 18 de 02/06/15;
16:20 - Informes rápidos;
16:30 - Apreciação e aprovação, ou não, de projeto em ZC N° 101/2014; 
17:00 – Eleição de representantes para o Conselho de Regularização Fundiária;
17:30 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; comdespbrumadinho@gmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução CMAS n.º 04/2015
“Dispõe sobre a convocação da X Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Brumadinho-MG” 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Brumadinho, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a Lei Municipal 
Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, em sua 266ª (ducentésima sexagésima sexta) Reunião Ordinária do dia de 01 junho de 2015, às 
10h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha Maia, nº81, Centro, 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais.  
Artigo 1º - Convocar a X Conferência Municipal de Assistência Social com a finalidade de realizar um debate que constituirá a base do plano 
decenal de Assistência Social, com estratégias e metas a curto, médio e longo prazo.
Artigo 2º - A Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no município de Brumadinho, dia 07 de Agosto de 2015, 11:30 as 17:00HS 
na Rua: José Rodrigues da Silva, 95 - São Conrado Câmara Municipal de Brumadinho/MG.
Artigo 3º - O evento terá como tema geral: Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026: O SUAS que temos e o SUAS que queremos``. Artigo 4º - O 
município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para participação na Conferência Estatual, conforme critério definido no Re-
gimento Interno da Conferência e baseado na tabela proporcionalidade populacional e porte do município conforme prevê a Política Nacional 
de Assistência Social, garantindo a paridade entre OG’s e ONG’s.
Art. 5º - A participação da sociedade e a temática da X Conferência Municipal de Assistência Social será desenvolvida através de uma reflexão 
com a sociedade e o poder público, com o objetivo de garantir uma sociedade mais democrática, justa e solidária.  A mobilização no município 
dar-se-á, particularmente com a realização de oito Pré-Conferências em territórios diferentes com o intuito de abranger todas as localidades 
do município. Por meio das Pré-Conferências objetiva-se garantir a participação dos usuários dos serviços socioassistenciais, para que sejam 
protagonistas nas decisões tomadas na Conferência. 
Artigo 6º - Os delegados eleitos nas Plenárias Municipais receberão suporte financeiro do município para participarem da Conferência Estadual.
Artigo 7º - Para organização do evento poderão ser criados grupos de trabalho, denominados de comissões.
Artigo 8º - Fica delegado ao CMAS para a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.
Artigo 9° - Revogam-se todas as disposições ao contrário.
Artigo 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Dilma Gonçalves Araújo

ASSINATURA DIGITAL
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BRUMAD INHO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução CMAS n.º 05/2015
“Cria Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social de Brumadinho/MG” 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Brumadinho, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a Lei Municipal 
Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, em sua 266ª (ducentésima sexagésima sexta) Reunião Ordinária do dia 01 de julho de 2015, às 
10h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha Maia, nº81, Centro, 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais.  
CONSIDERANDO que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 
mediante Portaria Conjunta n°01, de 09 de fevereiro de 2015 convocaram, extraordinariamente, a X Conferência Nacional de Assistência Social, 
a realizar-se em Brasília, Distrito Federal, no período de 7 a 10 de dezembro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão Organizadora considerando a resolução n° 04/2015 que dispõe a X Conferência Municipal de Assistência Social – CMAS 
de Brumadinho; composta pelos os seguintes membros:
•Debora Alves Elias - Conselheira da Sociedade Civil Representante da Categoria de Trabalhadores da Área de Assistência Social.
•Debora Cristine Matias Ferreira Representante da Categoria Equipe Técnica da Assistência Social.
•Antônia de Sena Souza - Conselheira da Sociedade Civil Representante da Categoria de Associações Comunitárias do Município.
•Dilma Goncalves de Castro Silva Araújo- Conselheira da Sociedade Civil Representante da Categoria de Associações Comunitárias do Município.
•Maria de Lourdes de Souza Cardoso- Conselheira Governamental Representante de Ação Social.
•Mucio Ananias Lara - Conselheiro Governamental Representante da Secretaria Administração.
•Natalia Concebida Mendes Representante da Categoria Equipe Técnica da Assistência Social.
•Irani Cândida de Resende Barbosa – Representante da Categoria dos Usuários.  
•Ireni Souza Evangelista -  Representante da Categoria dos Usuários.
•Sueli Santana de Araújo - Representante da Categoria dos Usuários.
Art. 2º - Essa Comissão é constituída somente para a organização da X Conferência da Assistência Social, sendo vedada a sua continuidade para 
demais acontecimentos. 
Art. 3º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Dilma Gonçalves Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 92/2015 De 01 de julho de 2015 “Nomeia e Convoca para posse candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2013”. O 
Prefeito 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 deve-
rão 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 fundamen-
tada 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 (quin-
ze) 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 Brumadinho - 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

JAVER RIBEIRO DE SALES ASSISTENTE TÉCNICO I - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE MG11544853 5

MARCILEIA APARECIDA DA SILVA PRADO ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II - TÉCNICO EM ENFERMAGEM MG10184478 23

JOELMA MARIA DAS CHAGAS ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II - TÉCNICO EM ENFERMAGEM MG12400807 24

LILIAN JOELMA SOBRINHO MIRANDA ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II - TÉCNICO EM PATOLOGIA MG12315888 15
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RIANE LOPES NEGREIROS PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) MG7586885 4

       

DEBORA BOSCARINO MACIEL PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) MG10248396 5

       

NAIRA PAULA DE SOUZA CORDEIRO PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) MG12381666 6

       

GILCILAINE DE MORAIS RESENDE GUI-
MARAES

PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) MG8215768 7

NILVA LUCIA NOVAIS ROCHA PROFESSOR III - INGLÊS (6º AO 9º ANO) MG10011628 3

       

GERALDO EUSTAQUIO ENES RIBEIRO PROFESSOR III - INGLÊS (6º AO 9º ANO) MG1719945 4

       

WAGNER COSTA DA SILVA PROFESSOR III - INGLÊS (6º AO 9º ANO) 11658383 5

       

AGNALDO BRAZ DE MATOS PROFESSOR III - INGLÊS (6º AO 9º ANO) 104753181 6

RAIMUNDO MOREIRA JUNIOR PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) M2091351 2

       

WARLEI DO ESPIRITO SANTO BORGES PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) MG11717702 3

       

MARISA BRAGA RIBEIRO DE PAULA PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) MG11514536 4

       

LUCIANA BICALHO DA CUNHA PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) MG10765342 5

       

FERNANDA RUBENIA MOREIRA PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) MG12416890 6

       

DANUBIA FRANCISCA DE SOUZA PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO) MG14105457 7

ZELIA GOMES MAIA ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO M7522465 4

       

JOSE ALMIR LINHARES BORGES ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO 800.177 5

       

VANESSA ROMUALDO SILVA ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO M8117214 6

       

DIRLENE BRASIL ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO M-7567302 7

Portaria Nº 93/ 2015
De 01 de julho 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 nº90/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª ALINE MALAQUIA QUINTÃO, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I”, 
função “Administrativo”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
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Portaria Nº 94/ 2015
De 01 de julho 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 nº90/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª JANE CÁCIA SOARES D. CASTANON DE ARAÚJO, para ocupar o cargo de “Assis-
tente Técnico em Saúde II”, função “Técnico em Enfermagem”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal 
e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 95/ 2015
De 01 de julho 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 nº90/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª SUELI SIQUEIRA BESSA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico em Saúde 
II”, função “Patologia”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 96/ 2015
De 01 de julho 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 nº90/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srª RENATA MORANDI DE ALCÂNTARA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico 
em Saúde II”, função “Patologia”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 01 de julho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º Termo Aditivo do contrato 148/2014, cujo objeto é locação de Imóvel destinado ao fun-
cionamento do posto dos correios de Conceição de Itaguá. Locador: João Roberto Moreira. Valor: R$624,62 mensal.  Antônio Brandão/ Prefeito 
Municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º Termo Aditivo do contrato 149/2014, cujo objeto é locação de Imóvel para abrigar as insta-
lações da Secretaria de Meio Ambiente. Locador: Ernane Vicente Prado Parreiras. Valor: R$3.872,67 mensal.  Antônio Brandão/ Prefeito Municipal
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BRUMAD INHO

Atos do Legislativo

PORTARIA DP Nº 66/2015 - Considerando a designação do servidor Jocimar Gomes para exercer a Coordenação dos trabalhos da Escola do 
Legislativo paralelamente à sua atividade de Fiscalização Externa; Considerando que o servidor exerceu a contendo os trabalhos de Coordena-
ção da escola em momento anterior; Considerando a solicitação feita pelo servidor, em 21/05/2015, de cancelamento da gratificação de 70% 
(setenta por cento) recebida pela atribuição de coordenação da Escola do Legislativo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº2031/2013, por motivos 
pessoais, solicitando ainda a concessão de gratificação de acordo com as regras do Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio, por consi-
derar a existência de opções de escalonamento maiores como o critério mais justo para definir sua remuneração neste período de implantação 
das atividades da escola do Legislativo; Considerando que a gratificação por serviços eventuais prevista no art. 96, I, §§ 1º e 2º, da LC nº39/2004, 
alterada pela Lei Complementar 62/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho,  busca valorizar o 
servidor do quadro efetivo que por sua experiência/ou formação está apto ao exercício  de atividades eventuais que vão além daquelas que ge-
raram sua investidura no serviço público, garantindo-lhe uma vantagem pecuniária, prestigiando a formação acadêmica, evitando contratações 
de terceiros e agilizando os s serviços ao aproveitar o agente público do quadro próprio. Considerando finalmente a formação e experiência do 
servidor - graduação em Ciências Contábeis, Pós Graduação em Administração de Sistemas Públicos e Mestrado em Administração, experiência 
de 18 anos de serviço público, além de Docência em nível superior e pós graduação; Considerando Parecer Jurídico em anexo. O Presidente da 
Câmara Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho c/c as disposições 
dos §§ 1º e 2º do Art. 96 da Lei Complementar 39/2004 com as alterações da Lei Complementar nº62/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Brumadinho; Fica concedida ao Servidor Jocimar Gomes, Agente Administrativo VI - G do Quadro Permanente 
de Pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho, a gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) de seus vencimentos mensais, para exercer as 
atribuições de Diretor da Escola do Legislativo. A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será paga mensalmente, em caráter eventual e 
transitório, enquanto os servidores permanecer no exercício das referidas atribuições. Henerson Rodrigues de Faria/ Presidente.

PORTARIA DP Nº 67/2015 - Considerando a necessidade de contratação de profissional especializado em Engenharia Civil para elaboração de 
projeto das obras de readequação do piso da área externa do Prédio Anexo I – corredor de acesso ao Plenário do Legislativo, decorrente  da obra 
de construção de estacionamento realizada no local e ainda, readequação dos passeios do entorno dos prédios para maior e melhor segurança 
dos transeuntes além de uso de material ecologicamente correto, conforme Comunicação Interna anexa a esta Portaria; Considerando que a 
gratificação por serviços eventuais busca valorizar o servidor do quadro efetivo que por sua experiência/ou formação está apto ao exercício de 
atividades eventuais que vão além daquelas que geraram sua investidura no serviço público, garantindo-lhe uma vantagem pecuniária, presti-
giando a formação acadêmica, evitando contratações de terceiros e agilizando os s serviços ao aproveitar o agente público do quadro próprio. 
Considerando a graduação e experiência da servidora Larissa Alexandra Firmino no curso de engenharia civil; Considerando finalmente que os 
serviços de engenharia não estão incluídos nas atribuições do cargo da servidora; Considerando Parecer Jurídico em anexo; O Presidente da 
Câmara Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere as alíneas “q” do inciso VI do art. 79 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Brumadinho, c/c o inciso I e §§ 1º e 2º do Art. 96 da Lei Complementar 39/2004 com alterações produzidas pela Lei Complementar 
62/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho, edita esta Portaria que concede gratificação à ser-
vidora que menciona e dá outras providencias. Fica concedida à servidora Larissa Alexandra Firmino, lotada no cargo de Agente Administrativo 
V - F do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho, inscrita no CREA sob o nº72151/D, a gratificação de 70% de seus 
vencimentos mensais , no período entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2015,  pela elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura da 
obras de readequação do corredor de acesso ao Plenário do Legislativo e readequação dos passeios externos da Sede do Poder Legislativo e 
da Praça da Paz “Carmem Oliveira Gonçalves” contigua aos Prédios, conforme Comunicação Interna,  anexa a esta Portaria. Cabe a servidora 
providenciar a aprovação do projeto junto aos órgãos competentes bem assim os alvarás e licenças necessárias à execução da obra. Henerson 
Rodrigues de Faria/ Presidente.

PORTARIA DP Nº 68/2015 - Considerando que o aspecto que reside na essência do instituto da readaptação consiste no seu pressuposto fático 
fundamental: existência de redução da capacidade laboral decorrente do acometimento de limitação na saúde física ou mental do servidor, 
tornando-o impossibilitado de continuar exercendo as atribuições de determinado cargo público. Considerando que a readaptação somente 
é aplicável, portanto, quando o servidor que teve limitação em sua saúde ainda possuir capacidade para desempenhar alguma atividade no 
serviço público, mesmo que em outro cargo. Considerando que conforme disposto no art. 2º da Portaria nº 83/2011 o servidor LUIZ RICARDO 
DO AMARAL encontra-se em readaptação funcional desde 10/07/2009, em face de relatório médico que atesta a incapacidade do mesmo para 
a função de motorista/agente condutor, contudo o declara apto a funções administrativas; Considerando que o servidor exerce a função admi-
nistrativa de atendente do Procon desde 14 de julho de 2011. Considerando que a Portaria DP nº 83/2013, de 25 de julho de 2015, concedeu 
ao Servidor Luiz Ricardo do Amaral gratificação no percentual de 30%, a pedido do servidor e mediante a documentação comprobatória do 
trabalho realizado e necessidade do serviço com base no inciso I do art. 96 da lei Complementar 39/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais; Considerando a solicitação do servidor, sua capacitação e experiência e a justificativa da Chefia imediata da dedicação do mesmo e 
quanto ao o aumento da demanda no setor a cada ano, cópias anexo: Considerando Parecer Jurídico em anexo; O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere as alíneas “q” do inciso VI do art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Brumadinho, c/c as disposições dos §§ 1º e 2º do Art. 96 da Lei Complementar 39/2004 com as alterações da Lei Complementar nº62/2011, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho. Fica concedida ao servidor LUIZ RICARDO AMARAL, lotada no 
cargo de Agente Condutor VI - i do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho, inscrito no CRC/MG sob o nº095391, 
a gratificação de 50% de seus vencimentos mensais, pelos serviços profissionais especializados de CONTADOR, eventualmente prestado, junto 
ao PROCON CÂMARA. A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será paga mensalmente, em caráter eventual e transitório, enquanto os 
servidores permanecer no exercício das referidas atribuições. Henerson Rodrigues de Faria/ Presidente.
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