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Prefeitura inaugura mais dois Centros 
de Atendimento ao Turista

Casa Branca e Piedade do Paraopeba foram 
comtemplados com os postos de informações turísticas
Com a proposta de in-

crementar as ações de 
fomento ao setor turís-
tico do município, a Pre-
feitura inaugurou em 
Casa Branca e Piedade 
do Paraopeba, os Cen-
tros de Atendimento ao 
Turista (CAT). Em Pieda-
de do Paraopeba, a en-
trega do CAT à popula-
ção ocorreu na última 
quarta-feira, 18 de mar-
ço. Já em casa Branca, o 
ato ocorreu nesta quin-
ta-feira, 19 de março. 

Durante a solenidade 
de inauguração do CAT 
Casa Branca, a Secretá-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura, Marta Gomes 

Luiz Carlos

Thiago França D
uarte

Encosta da Serra da Moeda | Foto: Luiz Carlos
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de Deus Boaventura res-
saltou a importância dos 
novos espaços para o 
município. Representan-
do a Rede de Empresá-
rios do Setor, Norberto 
Giovanini parabenizou a 
iniciativa e pontuou que 
o turismo de Brumadi-
nho inaugura uma nova 
fase. Em nome do Pre-
feito Antônio Brandão, o 
Secretário Municipal de 
Governo, Carlos Mendes 
de Lima reforçou o com-
promisso do governo 
em melhorar a infraes-
trutura turística do mu-
nicípio. Representando 
o Legislativo, o Verea-
dor Lucas Machado tam-

bém elogiou a iniciativa 
e ressaltou que a região 
passa a possuir um novo 
suporte.  

As solenidades de en-
trega dos postos para 
informações turísticas 
e distribuição de mate-
rial promocional do mu-
nicípio foram marcadas 
também pela presença 
de vários empresários 
do setor, lideranças co-
munitárias e represen-
tantes de conselhos de 
turismo e cultura. No 
CAT, o turista encontra 
informações sobre os 
roteiros e pontos turís-
ticos, hotéis, restauran-

tes, bares e infraestrutu-
ra turística em geral. 

Desde 2013, a Prefei-
tura desenvolve ações 
de incentivo, promoção 
e fomento dos equipa-
mentos e serviços, co-
mo a instalação de novas 
placas de sinalização e a 
criação do Guia Turísti-
co, que será lançado nos 
próximos dias.

CAT - Piedade do Paraopeba

CAT -  Casa Branca

FUNCIONAMENTO
Quarta a sábado 
8h às 11h 30 / 12h 30 às 17h

Domingos e feriados 
8h às 15h
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 48 DE 19 DE MARÇO DE 2015
“Dispõe sobre a designação de servidores municipais para o exercício das atribuições de PREGOEIRO nos procedimentos licitatórios”
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica e;
CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidores municipais para atuarem como pregoeiros nos procedimentos licitatórios, con-
forme disposto no inciso IV, art. 3º, da Lei Federal nº 10.520, de fevereiro de 2002; 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados para atuarem como PREGOEIROS nos procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo, equipa-
mentos e serviços com recursos das Secretarias Municipais de Administração, de Obras e Serviços Públicos e do Fundo Municipal de Saúde, os 
seguintes servidores:
•Aparecida de Jesus Pereira 
•Dionéia da Silva Brito Ozanam
•Ivanir Maria Mendes
•Jeovane Raimundo Antunes 
•Juliano Martins Brandão
•Jurene de Sales Azevedo, 
•Marcos Paulo Costa
•Maria Helena Borges Soares, 
•Miriam Tereza Rodrigues dos Santos
•Mirian do Carmo Machado
•Silvana de Cássia Azevedo Carvalho
•Thamira Maia Braz
Art. 2º. A atribuição dos PREGOEIROS inclui, dentre outras, a condução da sessão publica do pregão, o recebimento das propostas e lances, a 
análise da sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 3º. O PREGOEIRO poderá contar com equipe de apoio, para auxiliar nos trabalhos do pregão, sendo esta integrada por servidores ocupan-
tes de cargo efetivo, em comissão ou emprego da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 4º. Com fulcro no art. 96 da Lei Complementar nº 039/2004, alterada pela Lei Complementar nº 062/2011, os Pregoeiros, pelos serviços 
prestados, farão jus ao recebimento de gratificação por encargos eventuais, no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base, do 
cargo em que estiver alçado, condicionada a concessão à efetiva participação os mesmos em reuniões, em cada mês de referência.
Art. 5º.  A designação feita no presente Decreto será válida pelo período de 01 (um) ano.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 57 de 19 de março de 2014.
Brumadinho, 19 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 49 DE 19 DE MARÇO DE 2015
“Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Brumadinho”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO que o feriado nacional do “Dia de Tiradentes”, 21 de abril, ocorrerá neste ano em uma terça-feira;
CONSIDERANDO a oportunidade de se promover a economia e continuidade no funcionamento da máquina administrativa municipal;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado “Ponto Facultativo” em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Brumadinho o dia 20 de abril de 
2015 (segunda-feira).
Art. 2º - O disposto no art. 1º não se aplica aos serviços de natureza hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e do Hospital da Sede 
Municipal e a Unidade de Atendimento Integrado – UAI Piedade do Paraopeba, ficando mantidos os serviços essenciais, devendo cada Secre-
taria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respectivos plantões.
Art. 3º - A jornada de trabalho nos dias mencionados no artigo 1º deste Decreto não será considerada serviço extraordinário.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 19 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Conselhos Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Brumadinho, 19 de março de 2015.
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
•DIA: 23 de Março de 2015.
•HORÁRIO: 13h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro.
•Pauta: 
- Apresentação das planilhas da Estação Conhecimento, referente à carga horária dos profissionais;
- Deliberações sobre a Conferência;
- Elaboração do Edital para a Eleição do Conselho Tutelar;
-Readequação do Regimento Interno.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
DEBORAH EMANUELLE FONSECA QUEIROZ
Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 51/2015
De 19 de março 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 deverão tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publica-
ção 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 Brumadinho - MG poderá, a qualquer tempo, por necessidade e interesse público, promover a remo-
ção, 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

ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS 

Class. Nome RG Cargo

3 DAIANE CRISTINA GOMES DE AGUIAR 15472216 ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

4 HENRIQUE COSTA PEDROSA MG11391576 ASSISTENTE TÉCNICO I - TÉCNICO AGRÍCOLA
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Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.008/15 Confecção de carnê do IPTU, Empresa Vencedora: Estação Express Trata-
mento de Dados Ltda. Valor: R$25.300,00 Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 4ºtermo aditivo, para prorrogação de prazo. Vigência: 31/03/2015.Vlr.R$419.958, 
00.Contratada:Aprodutora Produções Artísticas e Eventos ltda.Antônio Brandão/Prefeito. Obs:publicação extemporânea por tramitação inter-
na

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 015/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA CARPINTARIA, PLACAS DIVISORIAS, BROCAS, PORTAS PRANCHETA, LIXAS, FERRAMENTAS, ETC.. - ABERTURA: 06/04/2015 
ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: 
Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 016/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO 
DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS - ABERTURA: 10/04/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADI-
NHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 018/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EPI - ABERTURA: 08/04/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – 
CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Secretaria Municipal de Saúde

Cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para comercialização/dispensação de medicamentos à base de substâncias retinóides de uso 
sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias SvS/MS nº. 344 de 12/05/98 e nº . 06 de 01/02/99 .
Empresa: Drogaria Maxi Brumado Ltda .
CNPJ: 18.010.681/0001-34
Endereço: Av. Vigilato Braga nº 117, Centro – Brumadinho/ MG.
Cadastro nº . 01/2015 .
Vigilância sanitária Municipal de Brumadinho.
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