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Prefeitura celebra o Dia da 
Consciência Negra

Vários eventos serão realizados em homenagem a cultura Afro-brasileira
O dia 20 de novembro 

é dedicado ao Dia Nacio-
nal da Consciência Ne-
gra. E para celebrar es-
ta data, a Prefeitura irá 
promover, através da Se-
cretaria Municipal de Es-
portes, Lazer e Eventos, 
diversas atividades em 
homenagem aos des-
cendentes dos escra-
vos. No sábado, dia 22, a 
partir das 10 da manhã, 
acontece o Samba pa-
ra Zumbi, no bairro Co-
hab. Será um dia inteiro 
com muita música, roda 
de capoeira e oficina de 
tambores.

deixadas pelos escra-
vos. Estas comunidades 
são reconhecidas pe-
la Fundação Palmares, 
que preservam até ho-
je a paixão e orgulho de 
serem descendente de 
João Borges, fundador 
do Quilombo do Sapé.  
A origem, segundo rela-
tos, se deu após alguns 
escravos terem fugido 
da Fazenda dos Martins, 
antigamente conhecida 
como Fazenda Boa Vista.

Os moradores seguem 
até os dias de hoje, os 
laços familiares como 
eram estabelecidos nos 

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Já no domingo, dia 23, 
a comunidade de Ribei-
rão, receberá diversos 
grupos de Folia de Reis 
da região. Ao longo do 
dia serão realizadas tam-
bém  apresentações cul-
turais, almoço e desfiles. 

A cultura afro-brasi-
leira tem presença mar-
cante no município de 
Brumadinho, com as co-
munidades quilombo-
las, situadas em  Mari-
nhos, Sapé, Rodrigues e 
Ribeirão, além de diver-
sas outras comunida-
de que ainda possuem  
manifestações culturais 

grandes feudos africa-
nos. Os membros das co-
munidades casam entre 
si e as tradições também 
são repassadas de gera-
ção a geração, criando 
um impressionante cír-
culo de companheiris-
mo e união.

O Dia Nacional da 
Consciência Negra 
foi instituído no Bra-
sil, através da Lei nº 
12.519/2011. Além dis-
so, o estudo da História 
e Cultura Afro-brasilei-
ra passou a ser obrigató-
rio no calendário escolar 
desde o ano de 2003.
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ERRATA 

No Diário Oficial do dia 19 de novembro de 2014, na edição 315, na publicação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sobre 
obras de expansão, revitalização e melhorias no sistema de iluminação pública,  onde se lê a data "08/01/14", lê-se " 08/01/2015".

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° aditivo ao contrato de locação n° 177/2013,cujo objeto trata-se de locação de imóvel para 
abrigar instalações de caixas d’agua para abastecimentos da comunidade do Retiro do Brumado .Locador(a): Celma Augusta Santana. Valor 
Mensal: R$ 744,01. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público contrato de n° 231/2014,cujo objeto trata-se de Contratação de show artístico da dupla Erick 
e Elias onde se apresentou no dia 16/11/2014 na 25° festival da Jabuticaba no distrito de Aranha. Valor do Contrato R$ 19.000,00. Empresa: 
Elias Deusimar Firmino de Melo-me. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público contrato de n° 228/2014 ,cujo objeto trata-se de Contratação de show artístico da banda 
Expresso e Cia  onde se apresentou no dia 15/11/2014 na 25° festival da Jabuticaba no distrito de Aranha. Valor do Contrato R$ 20.000,00. 
Empresa: Expresso cia produções e eventos ltda. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 3° termo aditivo de prorrogação de prazo e redução do quantitativo do contrato de n° 
121/2013, cujo locação de veículos (ônibus microonibus e van) para diversas secretarias da prefeitura de Brumadinho. Empresa: São Silvestre. 
Antônio Brandão/Prefeito Municipal. 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 049/14, p/ aq. prod. radiologicos, c/forn. parc. En-
trega prop: 05.12.14, às 14:00 hs. Pregão Pres. 050/14, p/ aq. papel p/ fotocopiadora form. A-4, c/forn. parc. Entrega prop: 05.12.14, às 09:00 hs. 
Pregão Pres. 057/14, p/ aq. prod. p/ lavanderia hosp., c/forn. parc. Entrega prop: 05.12.14, às 11:00 hs. Pregão Pres. 052/14, p/ aq. ração canina, 
c/forn. parc. Entrega prop: 09.12.14, às 09:00 hs. Pregão Pres. 051/14, p/ aq. gêneros alimenticios, c/forn. parc. Entrega prop: 09.12.14, às 13:00 
hs Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secreta-
rio Saúde.

Atos do Legislativo

Portaria Nº 46/2014
“Dispõe sobre a convocação de candidato aprovado no Concurso Público da Câmara Municipal de Brumadinho – Edital nº 01/2014”.
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Senhora Renata Mariliam Parreiras e Soares, no uso das suas atribuições legais e de acordo 
com o 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 CONVOCADO o candidato 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 renúncia protocolado nesta Casa pelo Sr. RAFAEL RODRIGO DA SILVA - 3º lugar Agente Condutor I:

CARGO: Agente Condutor I

5º lugar ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES CHAVES

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 
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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, 20 de novembro de 2014.
Renata Mariliam Parreiras e Soares
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho

Portaria DP nº 106/2014 – Fica exonerada a partir do dia 17/11/2014 a Sra. Jeanne Patrícia Araújo do Cargo de Assessora Parlamentar II, do 
Quadro de Cargos Comissionados, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2031/2013, conforme solicitação do Vereador Helbert Firmino 
Pena/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 107/2014 – Fica Exonerada a partir do dia 17/11/2014 a Sra. Elizabete da Cruz Paraguay do cargo de Assessora Parlamentar V, do 
Quadro de Cargos Comissionados, constante do anexo II da Lei Municipal nº 2031/2013 e nomeada para o cargo de Assessora Parlamentar II 
da referida Lei, conforme solicitação do Vereador Helbert Firmino Pena/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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