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Prefeitura começa a implantar 
nova sinalização turística

Projeto prevê a instalação de mais de 300 placas para 
facilitar acesso de turistas ao município

A Prefeitura iniciou a ins-
talação das placas de sinali-
zação turística no município. 
A primeira placa foi instalada 
na entrada da cidade, próxi-
ma à curva do Funil.  

A instalação das placas co-
meçou na região da Sede. 
Nesta semana, os trabalhos 
prosseguem em Palhano, Ca-
sa Branca e Piedade.

Bilíngues (português e in-
glês), as placas ajudarão o tu-
rista que visita Brumadinho 
a localizar os atrativos turís-
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ticos. Além de indicativas 
de locais, as placas também 
orientam os visitantes sobre 
pontos de interesse.

Na última quinta-feira, 5 de 
fevereiro, o Prefeito Brandão 
inspecionou a instalação da 
primeira das mais de 300 pla-
cas de sinalização turística que 
serão instaladas no município. 

Com a instalação das pla-
cas, a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra e Turismo, dá mais um pas-
so para fortalecer o turismo do 

município. A medida também 
representa mais um compro-
misso cumprido pela gestão 
que atende demanda dos em-
presários do trade turístico. 

Segundo o Prefeito, o 
município possui um gran-
de patrimônio turístico, com 
muitos atrativos naturais e 
culturais, além de ser privile-
giado pelo magnífico patri-
mônio humano. Para Bran-
dão, uma localidade só se 
torna atraente para o turista 
se for interessante para sua 

comunidade e se o visitante 
for bem orientado e recep-
cionado.

Desde 2013, a Prefeitura 
vem desenvolvendo ações 
de incentivo, promoção e fo-
mento dos equipamentos e 
serviços do turismo no mu-
nicípio. Atualmente, Bruma-
dinho está entre os 22 desti-
nos indutores do turismo em 
Minas Gerais. O município in-
tegra a Agência de Desenvol-
vimento Regional do Circuito 
Turístico Vale do Paraopeba.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 26 DE 09 DE FEVEREIRO 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 da Lei Munici-
pal nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Erika Patrícia Medeiros Chefe de Setor 02/02/2015

Irleine Aparecida da Silva Supervisor de Área 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Alexandra Alkmim Jordão Supervisor de Área 02/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de fevereiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 09 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 27 DE 09 DE FEVEREIRO 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 redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME CARGO ADMISSÃO

Erika Patrícia Medeiros Supervisor de Área 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

NOME CARGO ADMISSÃO

Joelma Maria das Chagas Supervisor de Área 02/02/2015

João Pedro Rodrigues de Andrade Chefe de Divisão 02/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de fevereiro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 09 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 247/2014, para construção do depósito para alimentação escolar e agrícola. 
Vigência: 120 dias. Contratada: Horizontes Empreendimentos e Construções ltda.Vlr R$ 83.419, 52.Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1º termo Aditivo ao Contrato nº 205/2013 de fornecimento de peças e acessórios genuínos 
para manutenção de poços artesianos, por 12 meses. Vigência: 11/12/2015.Vlr.R$ 240.000,00. Contratada: AC MAY CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 
Antônio Brandão/Prefeito

Atos do Legislativo

ERRATA PORTARIA DP Nº 26/2015
Portaria DP nº 26/2015 -  onde se lê Agente Administrativo VI –F deve se lê – AGENTE DE SERVIÇOS VI – F -  sendo dada a redação oficial da 
seguinte forma:
Portaria DP nº 26/2015 - Portaria DP nº 26/2015 - Considerando o levantamento do tempo de serviço do servidor em pauta, o qual consta de 
13 anos completados em 19/01/2015, e considerando o resultado satisfatório na avaliação de desempenho no ano de 2014. Fica concedida ao 
Sr. VAGNER CANDIDO FERREIRA a Progressão Horizontal para o nível “F” da carreira de Agente de Serviços VI do Quadro de Cargos Permanente 
da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores/ Henerson Rodri-
gues de Faria.
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