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Brumadinho sedia Copa Brasil 
de Corrida em Montanha

Largada será neste domingo, dia 17 de maio,
Brumadinho será palco 

da Copa Brasil de Corrida em 
Montanha. O evento, que 
marcará a 3ª Etapa da Com-
petição acontecerá em Casa 
Branca neste domingo, 17 de 
maio e contará com atletas 
de todas as regiões do país. 

Serão três etapas de pro-
vas com percursos de 8km, 
12km e 21km. Os 100 pri-
meiros colocados de cada 
prova somarão pontos pa-
ra o ranking da competição 
nacional. Ao final da tem-
porada de corrida em mon-
tanhas, os melhores atletas 
brasileiros serão premiados.

No sábado, 16 de maio, 
haverá a entrega dos kits en-
tre 14 e 19 horas, no Campo 
de Futebol de Casa Branca. 
A partir das 16 horas acon-
tecerá também a Copa dos 
Brasileirinhos - Corrida para 
crianças de 4 a 17 anos. Ás 19 
horas será realizado o Con-
gresso Técnico Adulto - Par-
ticipação obrigatória ou de 
um representante. Serão re-
passadas informações im-
portantes sobre segurança, 
percurso da prova e etc.

Já no domingo, 17 de 
maio, a partir das 8 horas, 
concentração para a prova 
e às 9 horas largada.  Dur-
ma bem, tome um café da 
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chegue cedo, faça alonga-
mentos e se alimente bem. 
A Copa Brasil de Corrida 
em Montanha 2015, acon-
tece também em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Bahia, 
Paraná e Goiás. 

Brumadinho foi a única 
cidade de Minas Gerais es-

colhida para sediar a com-
petição.Todos os percursos 
podem ser completados por 
corredores veteranos, inter-
mediários e iniciantes, inde-
pendentemente de habili-
dades ou experiências com 
Corridas em Montanhas. 

A Copa Brasil de Corri-

da em Montanha é uma re-
alização da Jaó Eventos Es-
portivos, chancelado pela 
Confederação Brasileira de 
Atletismo e com apoio orga-
nizacional da Prefeitura de 
Brumadinho. Acesse www.
brasilcorremontanha.com.br 
e veja o percurso.



Brumadinho, 14 de maio de 2015 Página 2 de 4Diário Oficial de Brumadinho - Edição 428

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

Atos do Executivo

DECRETO Nº 86 DE 14 DE MAIO DE 2015.
“Aprova Remembramento de lotes localizados no bairro Águas Claras, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 03/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fls. 16 e 22) e jurídico da Procuradoria (fls. 18 e 19), favoráveis nos autos 
em referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Remembramento dos lotes 23 e 25 da quadra 13, localizados no bairro Águas Claras, Município de Brumadinho, com área 
de 1.000,00m² cada um, de interesse Fabio Augusto Rocha de Oliveira – CPF: 859 325 316 49.
Art. 2º. O Remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 23–A medindo 2.000,00m², com frente para Rua Solimões, conforme 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de maio de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 87 DE 14 DE MAIO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso 
VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe sobre 
a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá outras 
providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A e C da Lei Muni-
cipal nº 1.777/2010, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME MAT CARGO EXON.

Gilcelio Aparecido Martis 7934 Chefe de Setor 01/05/15

Valisneria Luzia Aparecida Machado de Deus 3745 Assessor Administrativo 01/05/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NOME MAT CARGO EXON.

João Carlos Monteiro Maciel 9637 Diretor de Departamento 11/05/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME MAT CARGO EXON.

Henrique Paiva Cardoso 9541 Assessor Comuc/Cerim 11/05/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME MAT CARGO EXON.

Vanilda Dornas dos Santos 4594 Ouvidor em Saúde 04/05/15
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
no artigo anterior.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Brumadinho, 14 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 88 DE 14 DE MAIO DE 2015.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME MAT CARGO ADM.

Gilcelio Aparecido Martins 7934 Supervisor de Área 01/05/15

Norma Moreira da Silva Gonçalves 9923 Chefe de Serviços 01/05/15

Valisneria Luzia Aparecida Machado de Deus 3745 Diretor de Departamento 01/05/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME MAT CARGO ADM.

Maria Helena Moreira 2261 Assessor Administrativo 01/05/15
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de maio de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 89 DE 14 DE MAIO DE 2015
“Declara ponto facultativo no Município de Brumadinho”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO que o dia de “Corpus Christi” é considerado ponto facultativo a nível nacional nos termos da Portaria nº 15 de 03 de fevereiro 
de 2015 do Gabinete do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO que neste ano essa data será comemorada no dia 04 de junho;
CONSIDERANDO a necessidade de se promover economia de gastos com o funcionamento da Administração Pública Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado “Ponto Facultativo” nos dias 04 e 05 de junho do corrente ano em todas as repartições da Administração Pública Municipal 
de Brumadinho.
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 Secreta-
ria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respectivos plantões.
Art. 3º. A jornada de trabalho no dia mencionado 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, 14 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB
Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia onze de fevereiro de dois mil e 
quinze às quatorze horas e dezessete minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Va-
ladares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Reformulação 
da Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo; c) Palavra Franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares, Presidente do Con-
selho, cumprimenta a todos os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante 
das Associações de Artesanato, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea Drumond de Sales 
e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando das Associações Ambientalistas, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representante da Secretaria 
Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, o Sr. Marcos Luiz 
de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal e os 
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convidados do conselho Pedro Henrique e Marilda Leijoto. Logo após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da 
apresentação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2015 e a apresentação do protótipo do Guia Turístico de Brumadinho. Após 
a leitura, Karla distribui aos amigos conselheiros cópia impressa da Lei N° 1235/2001 que dispõe da criação do Conselho Municipal de Turismo 
de Brumadinho – COTURB, ressaltando que conforme informado na reunião passada, a atual política que rege o conselho deveria passar por 
análises e intervenções de modo que se promova cada vez mais um conselho organizado e em regular funcionamento. Dando início a leitura, 
observou-se a necessidade de inserir a letra “M” na sigla referente ao conselho que atualmente é definida como “COTURB” e que com a suges-
tão passaria para “COMTURB”.  Prosseguindo com a leitura, no Art. 1° da referida lei, o Conselho Municipal de Turismo tem caráter consultivo e 
deliberativo. Como sugestão, passaria a integrar a característica de propositivo. No Art. 5º, Karla sugere que o conselho passasse a ser composto 
por 10 entidades representativas de modo que se tornasse paritativo e que suprimisse aquelas entidades que não tem efetiva participação 
nas reuniões do conselho. Logo após ouvidas as sugestões de adequações, Karla sugere que na próxima reunião deliberaremos quais serão as 
entidades que irão compor o conselho tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla 
Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos.
ATO REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Ext. 4º ad. cont. 017 / 2011, ref. loc.de imóvel p / apoio adm. para a SMS, vig.12.04.15 a 11.04.16, loc. Carlos Al-
berto da Silva, vlr mensal R$1.106,00. Brumadinho, 11 de maio de 2015 - José Paulo Silveira Ataide-Gestor Fundo Municipal de Saude Brumadinho.

Fundo Mun. de Saúde de Brumadinho – Pregão Pres. nº 011/2015 - Diante das razões de fato e de direito expostas pela Pregoeira e com base no 
parecer exarado pela Procuradoria Geral do Municipio, em suas manifestações, as quais acolho, CONHEÇO do Recurso interposto pela empresa 
M. Pires Fernandes & Cia Ltda, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, por falta de indícios que possam servir de fulcro para sua aceitação, 
mantendo-se a classificação e a habilitação da empresa Minas Wipe Negocios Ltda. Intime-se e publique-se. Brumadinho, 13 de maio de 2015 – 
José Paulo S. Ataide – Secretário Mun. de Saúde.
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