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Prefeitura faz alerta sobre 
vandalismo ao patrimônio público

Novas  placas turística do município estão
sendo depredadas 

A depredação das placas 
de sinalização turística no 
município leva a Prefeitura a 
fazer um alerta à população 
sobre os atos de vandalismo 
ao patrimônio público em 
Brumadinho.  A Prefeitura 
está tomando as providên-
cias legais para solucionar o 
problema e identificar os res-
ponsáveis pelos danos. Para 
isso, já fez uma representa-
ção no Ministério Público.   

As placas começaram a 
ser instaladas em feverei-
ro passado. Além de orien-
tar os visitantes, indicam os 
pontos turísticos de Bruma-
dinho. No entanto, vândalos 
as estão pichando e depre-
dando. A Prefeitura lembra 
que o autor de depredação 
de bem público responde 
pelo crime de dano. No Có-
digo Penal, o crime de dano 
relacionado à esfera patri-
monial refere-se ao fato de 
destruir, inutilizar ou dete-
riorar coisa alheia.

O Código Penal define o 
crime de dano no caput do 
art. 163: “destruir, inutilizar 
ou deteriorar coisa alheia, 
prevendo pena de deten-
ção, de um a seis meses, ou 
multa”.

Portanto, depredar bens 
públicos, incluindo placas 
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de orientação e sinalização, 
é crime. O vandalismo con-
tra o patrimônio público, 
construído por meio dos 
impostos pagos pela socie-
dade, representa prejuízos 
para todos. Na recupera-
ção dos estragos causados 
pelos vândalos, a Prefeitura 
investe recursos que pode-
riam ser destinados a obras 
e projetos prioritários.

O Executivo Municipal 
realizará a recuperação e 
a manutenção das placas. 
Porém, cabe ao cidadão de 
Brumadinho fiscalizar pa-
ra que atos de vandalismos 
não ocorram mais. Dessa 
forma, a administração so-

licita a colaboração da co-
munidade para que acione 
o policiamento em casos de 
danos ao patrimônio.

O que é Patrimônio 
Público? (Lei Nº 
4.717/65) 

É o conjunto de 
bens e direitos de valor 
econômico, artístico, es-
tético, histórico ou turís-
tico, pertencentes aos 
entes da administração 
pública direta e indire-
ta da União, Estado, Mu-
nicípio, uma autarquia ou 
uma empresa pública. 

O que diz o Código Pe-
nal (Lei Nº 2.848/40) so-
bre Dano ao Patrimônio 
Público? 

Art. 163 – Destruir, in-
utilizar ou deteriorar coi-
sa alheia: 

Pena – detenção, de 1 
(um) a 6 (seis) meses, ou 
multa. 

Parágrafo único – Se o 
crime é cometido: 

(...)
III - contra o patrimônio 

da União, Estado, Mu-
nicípio, empresa con-
cessionária de serviços 
públicos ou sociedade de 
economia mista.
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Conselhos Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 
Brumadinho, 05 de março de 2015.
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Assistência Social. 
•DIA: 12 de Março de 2015.
•HORÁRIO: 08h30min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro.
•Pauta: 
-Apresentação da Coordenadora da Casa dos Conselhos;
-Prestação de contas;
-Avaliação de Entidades
-Formação de comissão para a Conferência de Assistência Social
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
4 de março 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, Na-
tural e Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na TERÇA-FEIRA, 10 
(dez) 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 da ata da reunião anterior;
2- Informes rápidos sem discussão e sem deliberações;
3- Eleição do (a) novo (a) Secretário (a) do Conselho;
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

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação:  Pregão Pres.117/14 – Aquis.de material escolar, p/ Sec. Municipal de Educação, mediante 
fornecimento único. Empresas Vencedoras: Alexandre Ribeiro Vaz de Melo - Me Valor: R$480,00; Belclipes distribuidora Ltda. Valor: R$7.819,00; 
Construmat Ltda. Valor: R$80.981,00; Capital papelaria e Informática Ltda. - EPP Valor: R$2.240,00; CCL papelaria e suprimentos de informática 
Ltda. Valor: R$21.620,00; Francisco Carlos Siqueira – CPF:20158645987 Valores: R$4.875,00; Marcília Azevedo Grossi – CPF 317707976 Valores: 
R$28.690,00 Máximo distribuidora Ltda. Valor: R$27.349,00; Papelaria Aurea Ltda. – EPP Valor; R$1.122,00; Trana papelaria e suprimentos Ltda. 
– EPP Valor: R$4.992,00 Valor total: R$180.168,00 P.P 005/2015 Aquis. de Acessórios Metálicos P/  Divisória, p/ a Sec. de Administração, median-
te fornecimento único. Empresas Vencedoras: Douglas Fabris Aguiar – Me Valor; R$871,60; L3A Divisória e Ferro Ltda. Valor: R$5.646,32 Valor 
Total: R$6.517,92   Antônio Brandão-Prefeito.

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
      Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 5 de março de 2015 Página 3 de 4Diário Oficial de Brumadinho - Edição 381

"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

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
12

DISPENSA  
03

Art. 24 – inciso II
Aquisição de etiquetas tipo pa-
trimônio em alumínio, a pedido 

do Setor de patrimônio. 
R$2.000,00 MINAS PLACAS LTDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público Mawan Incorporações Ltda - EPP. através do 
Processo de Licenciamento Ambiental n.º 087/ 2014– , solicitou Licença de Operação Corretiva para o empreendimento “Condomínio Quintas 
do Rio Águas Claras” localizado na Fazenda da Cachoeira, S/N,,Brumadinho-MG – Classe 3. Informa que foram apresentados os documentos 
necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos inte-
ressados na SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes,, das 07:00 h às 16:00 hs. Informa ainda aos interessados que poderão solicitar 
Audiência Pública para discussão do processo, num prazo de até 45 dias a partir desta publicação. HernaneAbdon de Freitas, Secretário Muni-
cipal de Meio Ambiente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Thor Logística e Transporte – Eireli, 
através do Processo de Licenciamento Ambiental nº.140/2014 – solicitou Licença Ambiental Simplificada (LAS) para o empreendimento Thor 
Logística e Transporte – Eireli, localizado na Fazenda Massangano Cafuá, S/N, Zona Rural, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os 
documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposi-
ção dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO CP 001/2015 – OBJ: OBRAS CONS-
TRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA – FNDE – ABERTURA: 22/04/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRU-
MADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 008/2015, p/ aq. mat. cons. e reagentes p/ lao-
ratório,/ forn. unico. Entrega prop: 19.03.2015, às 09:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. 
Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho -Homologo PP nº 01/15 –ref. aq.de mat.de hig. e desc. p/ a SMS, forn. único, venc.: Atacadão Mat.de 
Limpeza Ltda - itens: 12,30,45; Comercial Vener Ltda - itens; 017,29,37,48; Exata Ind. E Com Ltda - 08,10; Higilaf Ltda - itens: 01,03,47; Jerbra Co-
mercial Ltda - itens: 04,05,06,09,31; Limpeza e Brilho Ltda –itens: 019,39; Poliplac Dist.Ltda - itens:13,15,16,18,21,22,27,28,34,35,36,44; Woltine 
Comércio e Rep. Ltda - itens:02,07,11,14,20,23,24,25,26,32,33,38,40,42,43,46.Vr  total:  R$69.313,99.Brumadinho, 04.03.15.José Paulo Silveira 
Ataide-Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Atos do Legislativo

PORTARIA Nº 20/2015
"Dispõe sobre substituição de membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara e dá outras providências".
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a servidora ALINE MALAQUIAS QUINTÃO, em substituição ao ex-servidor do Legislativo, Renato Mendes Saraiva, para 
composição da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Brumadinho para o Exercício de 2.015, constituída através da 
Portaria nº 02/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 04 de março de 2.015.
 Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 21/2015
"Dispõe sobre substituição de membro da Comissão Inventariante da Câmara e dá outras providências".
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a servidora ALINE MALAQUIAS QUINTÃO, em substituição ao ex-servidor do Legislativo, Renato Mendes Saraiva, para 
composição da Comissão Inventariante de Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Brumadinho, Exercício de 2.015, constituída através 
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da Portaria nº 08/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 04 de março de 2.015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

Portaria Nº 22/2015
“Dispõe sobre a convocação de candidato aprovado no Concurso Público da Câmara Municipal de Brumadinho – Edital nº 01/2014”.
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Senhor Henerson Rodrigues de Faria, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a 
sequência do resultado do Concurso Público, Edital nº 01/2014, homologado através da Portaria nº 42/2014, de 07 de novembro de 2.014,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica CONVOCADA a candidata a seguir para tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação desta 
Portaria, em virtude de termo de desistência protocolado nesta Casa pelo Sr. RENATO MENDES SARAIVA – (4º lugar Agente Administrativo I) e 
Portaria de Exoneração DP nº 32/2015:

CARGO: Agente Administrativo I
6º lugar FLAVIA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA

Art. 2º - O candidato deverá assumir o efetivo exercício de suas atividades em dia, hora e local a ser definido no ato da posse, sendo que so-
mente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.
Art. 3º - No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada pela CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO. O 
convocado deverá agendar junto ao Setor de Pessoal (Telefone: 3571-1463, ramal 203) a data para consulta médica para expedição do referido 
laudo. Para a expedição do Laudo Médico o candidato deverá estar de posse dos seguintes exames às suas expensas: hemograma completo 
com plaquetas; grupo sanguíneo e fator Rh; urina rotina; eletrocardiograma; raio X de tórax PA (os exames poderão ser realizados na rede 
pública ou privada de saúde, com validade de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua realização).
original e fotocópia de comprovante de residência;
original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver;
original e fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional;
original e fotocópia do CPF;
original e fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se possuir);
2 fotografias 3x4 recentes;
Original e fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição ou justificativa;
Original e fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino);
Original e fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou 
certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do 
exercício profissional competente).
declaração de bens que constituam seu patrimônio;
declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de Cargos e Fun-
ções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, §10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Brumadinho, em 05 de março de 2.015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho

PORTARIA Nº 23/2015
"Dispõe sobre nomeação de servidora para a função que menciona".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada, em substituição à servidora Aline Malaquias Quintão, a servidora BRUNA GONÇALVES DE MATOS, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Servidores Efetivos do legislativo, para exercer as funções de Controle Externo, que consistirá no acom-
panhamento das licitações realizadas pelo executivo municipal e emissão de relatório, a ser apresentado à presidência da Câmara.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 47/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 05 de março de 2.014.
 Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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