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Fundep apresenta projeto de 
restauração da igreja de Piedade

Datada de 1713, a Matriz de Nossa Senhora da Piedade será 
totalmente reformada e ganhará um jardim moderno 

A Fundação de Desenvolvi-
mento da Pesquisa (Fundep), da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), apresentou à Pre-
feitura nesta terça-feira, 24 de fe-
vereiro, o projeto de restauração 
da Igreja Matriz de Nossa Senho-
ra da Piedade. O projeto será 
apresentado oficialmente à co-
munidade no próximo mês de 
março. 

Responsável pelo projeto ar-
quitetônico de restauração, o ar-
quiteto Flávio Carsalade, profes-
sor da Escola de Arquitetura da 

Pedra Suspensa - Marques| Foto: Marcos Amorim
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UFMG, informou que a maioria 
dos problemas no templo é re-
sultado de várias reformas mal 
executadas. 

 Carsalade, ex-presidente do 
Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Ge-
rais (Iepha-MG), assinalou que a 
matriz passou por muitas inter-
venções ao longo do tempo. Por 
esse motivo e pelo fato de ser 
uma construção tricentenária, a 
matriz inspira cuidados na res-
tauração. 

 O prédio da atual Igreja foi 

construído em substituição à an-
tiga capela que se situava ao lado 
da atual. Desde 1840, quando foi 
inicialmente construída, ela nun-
ca teve uma feição original e in-
teira. Mas, foi a partir dos anos 
de 1960 é que a igreja sofreu os 
maiores impactos nas reformas, 
descaracterizando suas formas 
originais, sem critérios científicos 
de restauro e com a substituição 
de vários materiais originais. 

Após realizar estudos, a Fun-
dep apresentou propostas com 
conceitos gerais para restaura-

ção do templo. Dessa forma, os 
arquitetos optaram pela corre-
ção dos problemas construtivos 
e pela retirada dos elementos 
que descaracterizaram a edifica-
ção, corrigindo distorções e em-
belezando a Igreja, “sempre se-
guindo as tradições de Minas 
Gerais”.

Localizada no Distrito de Pie-
dade do Paraopeba, a Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora da Piedade 
possui 300 anos de história, sen-
do considerada um dos templos 
religiosos mais antigos de Minas. 
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Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

Ata da 3ª (terceira) reunião da Comissão Organizadora da VIª Conferência dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Aos 05 
(cinco) dias do mês de fevereiro de 2015, às 16h:00min na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, situado à Rua José Solha, n° 81, Centro, Bru-
madinho/MG, CEP 35.460-000. Com o seguinte ponto de pauta: Informes da mesa e resolução. O quórum constou com a presença dos seguintes 
integrantes da comissão: Monica Maria Sales de Oliveira, vice-presidente; Múcio Ananias Lara, Representante de Governo; Débora Emanuelle, 
Conselheira, Edmilson Cláudio, adolescente; Itamar José Barbosa, Representante da Secretaria de Ação Social; Christie Temporim, Secretário 
Executivo da Casa dos Conselhos e Naiane Lopes Lacerda, funcionária da Casa dos Conselhos. A Sra. Monica realizou a abertura da reunião. A 
Sra. Ana Lúcia realizou 2 informes: 1º apresentação do rascunho da convocação da VIª Conferência dos Direitos Humanos da Criança e do Ado-
lescente, 2° e último informe; a participação do Conselho Tutelar na Conferência. A Sra. Ana Lúcia disse que o Conselho Tutelar terá participação 
especial na pré conferência, assim como qualquer órgão do Sistema de Garantias e Defesa de Direitos, com material próprio para realizar a sua 
pré conferência e que deverá enviar os resultados a esta comissão, através da Secretaria de Ação Social para a compilação dos resultados junto 
a todas as outras pré conferências. A Sra. Ana Lúcia realizou a leitura da convocação com os conselheiros, que após discutida fora aprovada. 
Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente Monica, encerrou a reunião e eu, Naiane Lopes Lacerda, lavrei a presenta, que após lida, discutida 
e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes: 

Resolução Nº01 de  05 de Fevereiro de 2015.
Dispõe sobre a Convocação da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
O Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais através da comissão  organizadora  da VI 
Conferência Municipal dos Direitos Humanos  da Criança e do Adolescente nos  termos  da  Resolução 01/2014  do  CONANDA,  da  Resolução  
Conjunta SEDESE/CEDCA nº 56/2014, Resolução CEDCA 74/2014, da Deliberação da Diretoria Executiva n° 01/2014, do Regimento Interno do 
CMDCA Lei Municipal nº 1.240/01 de 14/12/01, e Deliberação da Diretoria Executiva nº 01/2015 e da Delegação Plenária, vem  convocar a Socie-
dade Civil Organizada, órgãos governamentais, as crianças,  os adolescentes e a população em  geral para VI Conferência Municipal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, resolve: 
Art. 1º A VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente acontecerá dia 25 de Março de 2015 das 12 às 17hs, na 
Câmara Municipal de Brumadinho, endereço:  Praça de Paz Carmen de Oliveira Gonçalves, SN, Bairro: São Conrado; 
Art. 2º A VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente terá como tema Política e Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes – Fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Art. 3º Dos objetivos da Conferência: 
I - objetivo geral:
Garantir a implementação  da  Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a partir do fortalecimento dos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
II - objetivos específicos:
a)sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente;
b)fortalecer a participação  da  sociedade  em  geral,  em  especial,  das crianças e dos adolescentes,  na formulação, monitoramento e avaliação 
da  Política  e  do  Plano  Decenal  dos  Direitos  Humanos  de  Crianças  e Adolescentes;
c)fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e  adolescentes  nos  conselhos  de  direitos,  nos  serviços,  nos 
programas e nos projetos públicos e privados, dentre outros,  destinados à infância e à adolescência; 
d) propor estratégias que promovam o fortalecimento dos conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente para a implementação da Política 
e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; 
e)articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da elaboração e implementação dos Planos Decenais Estaduais, Dis-
trito Federal e Municipais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
 Art. 4º  A  participação da sociedade e  a temática  da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente será de-
senvolvida através de uma reflexão com a sociedade e o poder público, com o objetivo de: promover a ampliação da participação, do controle 
social e do apoio institucional, para a consolidação do princípio da Prioridade Absoluta  preconizado  pela  Constituição  Federal  de  1988,  pelo  
Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente e pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança e demais normas legais protetivas ou contem-
pladoras da Proteção Integral que dar-se-á  de acordo com  a seguinte organização de Pré – Conferências:
I -  Pré -  VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente dos Trabalhadores dos setores da Secretaria Municipal de 
Ação Social;
II – Pré-Conferências na Zona Rural com os usuários e a população em geral, nos locais onde atua a Equipe Volante do CRAS;
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III – Pré-Conferência com os usuários dos setores CRAS, CREAS, Casa da Criança e do Adolescente;
IV – Pré-Conferências na sede do município e no distrito de Conceição de Itaguá, com a população em geral;
Art. 5º Os setores do Sistema de Garantias de Direito poderão participar anteriormente à VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da 
Criança e do Adolescente, fazendo o envio de propostas para serem agregadas ao consolidado geral;
Art. 6º As entidades da Sociedade Civil que fazem atendimento de crianças e de adolescentes poderão a partir da publicação desta Convocação, 
solicitar material para a preparação da entidade sobre o assunto da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente 
e enviar sugestões de metas para cada eixo e objetivo para serem incorporadas ao consolidado geral;
Art. 7º O Sistema Educacional do Município, através da Secretaria de Educação, dos Estabelecimentos de Ensino Estadual e Particular participa-
rão da mobilização social  para a VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos  da Criança e do Adolescente através de material pedagógico 
apropriado para ser  trabalhado com as crianças e os adolescentes, em  cada faixa etária, e  não obrigatoriamente poderão enviar  as propostas 
da escola para compor o consolidado geral;
Art.8º A metodologia para a reflexão da temática a ser desenvolvida nas Pré- Conferências, o material orientador para o Sistema de Garantias de 
Direito e para as entidades da Sociedade Civil, o material pedagógico para o Sistema Educacional do Município e os Estabelecimentos de Ensino 
Estadual e Particular de preparação à VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente serão de responsabilidade  
da Comissão Organizadora do CMDCA, seguindo as mesmas orientações nacionais, porém, com um formato apropriado para cada público 
participante;
Art.9º Para a realização da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, as propostas formuladas nas Pré - Con-
ferências e  as outras propostas, oriundas de  setores como o Sistema de Garantias de Direito, as  propostas de Entidades da Sociedade Civil que 
fazem atendimento de crianças e de adolescentes, do Sistema Municipal de Ensino e dos Estabelecimentos  de Ensino Estadual e Particular deverão  
entregar as sugestões até o dia 10/03/2015, sem prorrogação desta data, para o endereço: Rua Aristides Passos, 300 Centro – Brumadinho-MG;
Art.10 As propostas das Pré-Conferências da sede e do distrito de Conceição de Itaguá, deverão ser enviadas até o dia 19/03/2015, para o mesmo 
endereço, citado no Artigo 9º;
Art. 11.Todas as propostas que compuserem o consolidado que será apresentado na VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente serão metas que constituirão o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças  e  Adolescentes;
Art. 12 A VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente constará de metodologia que contemple o conhecimento 
dos participantes sobre o consolidado de propostas norteadas pelos eixos orientadores da Política e do Plano  Decenal dos  Direitos  Humanos  
de  Crianças  e  Adolescentes, consolidadas das Pré-Conferências que serão apresentadas no momento da realização da VI Conferência Municipal 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;
Art. 13 As propostas que comporão o consolidado a ser enviado ao CEDCA/MG (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente) serão 
aquelas que alcançaram o maior número de vezes, em que forem citadas, na computação final do resultado de todas as Pré-Conferências e que 
serão escolhidas no número de quatro prioridades, totalizando 20 sugestões para cada eixo de acordo com o CONANDA (Conselho Nacional da 
Criança e do Adolescente), a seguir: 
a.Promoção dos Direitos;
b.Proteção e Defesa dos Direitos; 
c.Participação de Crianças e Adolescentes;
d.Controle Social da Efetivação dos Direitos e; 
e.Gestão da Política nos três níveis de governo.
Art. 14 Para a participação da população com necessidade de transporte, a Secretaria Municipal de Ação Social se responsabilizará pelo trans-
lado dos participantes;
Art. 15 A eleição para a participação da população no dia da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, se-
guirá o seguinte critério: 
I – todo local onde ocorre as Pré-Conferências e que tenha uma escola, serão eleitos apenas dois adultos e a escola elegerá uma criança ou 
adolescente;
II - nos locais onde não há escola serão eleitos dois representantes adultos e uma criança ou adolescente.
Art. 16 No caso de haver empate de algumas sugestões, a assembleia VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
centes decidirá qual delas deverá constar no relatório final, a ser enviado ao CEDCA/MG.  
Art. 17 A organização, metodologia, participação e mobilização em todas as etapas das Pré-Conferências e para o dia da VI Conferência Munici-
pal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescentes serão estabelecidas pela Comissão Organizadora da Conferência;
Art. 18 A mobilização e informação da população sobre a VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, aconte-
cerão com as seguintes atividades:
I – divulgação das Pré-Conferências através de cartazes no comércio, entrega de convites por agentes sociais nos domicílios, ou através de con-
vites levados às famílias pelas crianças das escolas; 
II – envio de material didático-pedagógico para ser trabalhado com crianças e adolescentes das escolas, a partir do primeiro ano do Ensino 
Fundamental até ao Ensino Médio; 
III - divulgação no site oficial da Prefeitura de Brumadinho;
IV- envio de  material para os seguintes seguimentos: órgãos do sistema de garantias e defesa de direitos; 
V - disponibilização de material orientador para as Pré-Conferências das organizações da sociedade civil, que fazem atendimento de criança e 
adolescente, na Casa dos Conselhos à Rua José Solha nº81- Centro – Brumadinho - MG;
VI -  distribuição de cartazes publicitários de divulgação da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.
Art. 19  A participação dos usuários dos serviços da Secretaria de Ação Social no dia da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos  da 
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Criança e do Adolescentes será realizada pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social) , CCA (Casa da Criança e Adolescente) e SCFV I (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - criança)  , SCFV II (Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – adolescente), e obedecerá o critério para a eleição de participantes, conforme orientações 
do CONANDA, de dois adultos para um adolescente, em cada um desses serviços; 
Art. 20 As crianças ou adolescente usuários dos serviços de CRAS, CREAS, CCA, EQUIPE VOLANTE DO CRAS, SCFV I, SCFV II, presentes à VI Confe-
rência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, estarão sob a responsabilidade dos coordenadores, Assistentes Sociais e 
Psicólogos destes equipamentos. 
Art. 21 Os alunos representantes de escolas, presentes à VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, estarão 
sob a responsabilidade das Assistentes Sociais e Psicólogos que compõem o quadro de servidores da Secretária de Ação Social da Casa dos 
Conselhos, do PBF e CCA.  
 Art.  22 - As despesas com a realização da VI Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente serão viabilizadas pela 
Secretaria Municipal de Ação Social. 
Art. 23 - Os casos omissos desta Convocação serão resolvidos pela Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.
Brumadinho, 05 de fevereiro de 2014. 
Monica Maria de Sales
Vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
25 de fevereiro de 2015
Convocação
Prezados Conselheiros e Conselheiras, artistas locais, agitadores culturais, produtores e todos que queiram colaborar com o Conselho:
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural 
e Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO ORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na QUARTA-FEIRA, 4 (quatro) DE 
MARÇO, com início às 18 HORAS, no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, à Praça da Paz, s/nº, São Conrado.
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não das atas de reuniões anteriores;
2- Informes rápidos sem discussão e sem deliberações;
3- Discussão de proposta de lei de instituição do Conselho para substituir a atual lei 1.219/2001; 
Contamos com a presença de TODOS. Sintam-se convidados também TODOS os suplentes para colaborarem nas discussões.
Abraço a todas e a todos!
Vereador Reinaldo Fernandes
Presidente

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 34/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº EDUARDO VICTOR FRANCO, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico I, função 
“Técnico em Segurança do Trabalho”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 35/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº LUCIANO PEREIRA DA SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I, função 
“Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 36/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº GERALDO RAFAEL AZEREDO DINIZ, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I, 
função “Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 37/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de “Agente Oficial Especializa-
do I, função “Eletricista de Manutenção”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 38/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª FLAVIA VIANA CHAGAS GUIMARAES, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde 
I, função “Biomédico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 39/ 2015
De 25 de fevereiro 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, 
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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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª BRUNA FERRARI BITENCOUURT, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico I, função 
“Técnico em Edificações”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 40/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª REJANE APARECIDA FORTUNATO RAMOS COSTA, para ocupar o cargo de “Assistente 
Técnico em Saúde II, função “Técnico em Enfermagem”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 41/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª LARISSA BARRA VIDAL DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde 
I, função “Fisioterapeuta”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 42/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª CRISTIANE ALVES DE SOUSA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico em Saúde 
II, função “Técnico em Enfermagem”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
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Portaria Nº 43/ 2015
De 25 de fevereiro 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 nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr.ª LILIANE ALMEIDA SANTIAGO, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde I, 
função “Enfermeiro”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 25 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DA CP 005/2014 
– VENCEDOR: Construtora Mestra Empreendimentos e Consultoria Ltda – OBJ: execução de obras na construção de praça de esportes e da cultu-
ra – PEC – 3.000 m2 no bairro Cohab no Município de Brumadinho/MG (CONVÊNIO) – VLR: R$2.471.155,92 - BRUMADINHO/MG .

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho -Homologo PP 60/14, ref. aq.de saco plástico p/lixo, forn. parc, venc: Eduardo de Faria Chaves –ME-item: 
02; Exata  Ind. e Com. Ltda-itens: 03, 05; Woltine Com. e Rep.Ltda- itens: 01, 04. Vr total: R$70.491,20. Brumadinho, 25.02.15. José Paulo Silveira 
Ataide - Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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