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DOM
B R U M A D I N H O

Prefeitura realiza ações do Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Evento integra ações conjuntas da Secretaria Municipal
de Ação Social, Conselho Tutelar e CMDCA

O dia 18 de maio é mar-
cado por ser o Dia Nacio-
nal do Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual 
Contra Crianças e Adoles-
centes. A programação foi 
planejada de forma a en-
volver a sociedade para a 
seriedade e importância 
dos temas que estão sen-
do abordados, buscando 
conscientizar o cidadão e 
incentivar denúncias de 
desrespeitos às normas 
constitucionais que garan-
tem os direitos da criança 
e do adolescente.

Promovida pela Prefeitu-
ra, através da Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social e em 
parceria com o Conselho 

Luiz Carlos

João Pedro Fernandes

Foto: Thiago França Duarte

DOM
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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

Brumadinho, segunda-feira, 18 de maio  de 2015  Ano 3 Edição 430

Tutelar e Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, as ações 
visam orientar a popula-
ção com relação aos crimes 
que acontecem diariamente 
contra as crianças e adoles-
centes, principalmente por-
que grande parte deste tipo 
de violência acontece den-
tro da própria casa.  

Durante toda a segunda-
-feira, houve ações integra-
das com a distribuição de 
flyers na área central da ci-
dade e também panfleta-
gem em ônibus. A noite, foi 
realizado um encontro para 
discutir as políticas sociais 
que envolvem a proteção 
destas crianças e adolescen-

tes. Durante esta semana, 
serão realizadas palestras 
educativas para estudantes 
das escolas municipais e es-
taduais do município. 

Apenas em 2014, foram 
registradas 24.575 denún-
cias de violência sexual con-
tra crianças e adolescen-
tes no Brasil. Desses casos, 
19.165 foram de abuso e 
5.410 de exploração sexual 
infantil.

A data
O Dia Nacional de Com-

bate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual contra Crianças e 
Adolescentes foi institucio-
nalizado em 2000, em razão 
de um crime bárbaro ocorri-

do no país, no ano de 1973. 
Na época a menina Araceli 
foi espancada, violentada e 
assassinada, por rapazes de 
classe média alta e até hoje 
o crime permanece impune. 

Denuncie
Se você tem conhecimen-

to de algum caso de abuso 
sexual infanto-juvenil, faça 
sua parte, não fique calado. 
Sua colaboração é funda-
mental para que crimes co-
mo este, que deixam mar-
cas incuráveis nas vítimas, 
não aconteçam. Denuncie, 
DISQUE 100. Outra opção 
é procurar órgãos munici-
pais, como Conselho Tutelar 
e Polícias Civil e Militar.
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 085/2015
De 18 de maio de 2015
“Nomeia e Convoca para posse candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2013”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso Público 001/2013, 
para provimento de cargos na administração pública municipal, devidamente homologado através do termo de homologação datado de 
03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho em 03/07/2014, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 
05/07/2014 e no jornal Hoje em Dia no dia 05/07/2014,
RESOLVE:
Artigo 1º: NOMEAR E CONVOCAR para posse os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2013, relacionados no ANEXO I desta 
Portaria.
Artigo 2º: Os candidatos nomeados e convocados neste ato deverão tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação 
do ato de sua nomeação, nos termos da Lei Complementar nº 039/2004.
Parágrafo Único: O prazo para posse poderá ser prorrogado pelo período de 15 dias mediante solicitação devidamente fundamentada do inte-
ressado e despacho autorizativo do Prefeito Municipal, devendo a solicitação ser procedida antes do término dos 15 dias iniciais.
Artigo 3º: Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos de investidura previstos no item 3 do Edital 
do Concurso Público nº 01/2013 e demais exigências contidas no referido Edital e na legislação vigente.
Artigo 4º: O candidato que não tomar posse dentro do prazo mencionado no Artigo 2º terá seu ato de nomeação tornado sem efeito, nos termos 
da Lei Complementar n.º 039/2004.
Artigo 5º: Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da sua posse, nos termos do art. 44 da Lei Complementar no. 039/2004, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Brumadinho.
Artigo 6º: O servidor empossado não poderá solicitar remoção, transferência, disposição para outro órgão público ou qualquer outra forma de 
movimentação, devendo ser desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido.
Artigo 7º: A Prefeitura do Município de Brumadinho - MG poderá, a qualquer tempo, por necessidade e interesse público, promover a remoção, 
de ofício, dos profissionais investidos nos cargos de que trata o Edital nº 01/2013, entre as unidades de sua estrutura orgânica, na forma da lei.

ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS 

Class. Nome  RG Cargo

5 WALLISSON WALDEMIR SILVA DIAS 17436102 ANALISTA DA ADMINISTRAÇÃO I - ADVOGADO

6 LUCAS BITTENCOURT E XAVIER MG14021326 ANALISTA DA ADMINISTRAÇÃO I - ADVOGADO

       

8 LORENA GABRIELA DE SOUZA MG-16311610 ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE II - TÉCNICO EM PATOLOGIA

Portaria Nº 66/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO, para ocupar o cargo de “médico I, função 
“Clínico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.

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
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 
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DOM
BRUMAD INHO

Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 67/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO, para ocupar o cargo de “médico I, função 
“Clínico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 68/ 2015
De 15 de maio 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 nº61/2015, 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 CAROLINA IZABELA DUTRA DE MIRANDA, para ocupar o cargo de “Professor PIII, 
função “Português (6º ao 9º ano)”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 69/ 2015
De 15 de maio 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 nº61/2015, 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 FERNANDA ANTÔNIA RIBEIRO, para ocupar o cargo de “Professor PIII, função “Inglês 
(6º ao 9º ano)”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 70/ 2015
De 15 de maio 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 nº61/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
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BRUMAD INHO

RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr.ª FLÁVIA VIANA CHAGAS GUIMARÃES, 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, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 71/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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 LUANA REZENDE SOUZA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I, função 
“Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 72/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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 LUISA PONCIO ALMEIDA, para ocupar o cargo de “Analista da Administração I, fun-
ção “Advogado”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 73/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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 MARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico, 
função “Técnico Segurança do Trabalho”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 74/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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 MENDEL MARQUES VILAÇA, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo, função 
“Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 75/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º PAULO FONSECA MARINHO JUNIOR, para ocupar o cargo de “ Secretário Escolar I, 
função “Secretário”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 76/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º RODRIGO VICENTE MORAES DE PAULA, para ocupar o cargo de “ Médico, função 
“Nefrologista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 77/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º DIEGO DOMENICO DALL MASS, 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, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
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Portaria Nº 78/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º GUSTAVO ALVES CAMPOS, para ocupar o cargo de “ Agente Administrativo I, função 
“Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 79/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º GUSTAVO FERNANDES DE AGUIAR RODRIGUES, para ocupar o cargo de “ Analista 
da Administração I, função “Advogado”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 80/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º JUAREZ RIBEIRO LIPPI, para ocupar o cargo de “ Analista da Administração I, função 
“Veterinário”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 81/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º JUAREZ SIMOES BATISTA, para ocupar o cargo de “ Médico, função “Clínico”, tendo 
em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
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Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 82/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º LEIBER SILVA RANGEL DE OLIVEIRA, 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, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 83/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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.º HELENA PEREZ AZEVEDO, para ocupar o cargo de “ Médico I, função “Endocrinolo-
gista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 84/ 2015
De 15 de maio 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 nº47/2015, 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 ADAUTO WAGNER AMARAL, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I, fun-
ção “Administrativo”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 15 de maio 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 PUBLICO ADIAMENTO DA TP 004/2015 – 
OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTRA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG DO DIA 04/06/2015 ÀS 09:00 HRS PARA O DIA 11/06/2015 
ÀS 09:00 HRS PELO MESMO PERIODO INICIAL – MOTIVO: MODIFICAÇÕES NA PLANILHA ORIGINAL.
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DOM
BRUMAD INHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE RECURSO FASE HABILITAÇÃO IMPETRADO PELA 
EMPRESA CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA EM 15/05/15 ÀS 15:00HRS. TOMADA DE PREÇOS 002/2015 – OBJ: 
OBRAS ESCOLA CASA BRANCA .

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia onze de março de dois mil e quin-
ze às quatorze horas e doze minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 
número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Refor-
mulação da Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo (entidade do setor público); c) Palavra Franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla 
Linhares, Presidente do Conselho, 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. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações 
Comunitárias e o convidado do conselho Pedro Henrique. Logo após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da 
primeira etapa de reformulação da Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo. Após a leitura e aprovação pelos conselheiros, Karla apre-
senta quais são as entidades do poder público que estão vigentes de acordo com a Lei 1235/2001 as quais: Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Câmara 
Municipal de Vereadores, Emater, Magistério Estadual e a Agência de Desenvolvimento Regional Circuito Turístico Veredas do Paraopeba. Após 
a apresentação, Karla salienta que conforme deliberamos na reunião ordinária do dia onze de fevereiro teremos 10 entidades nesta nova com-
posição, e sugere a inserção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a permanência das seguintes Secretarias Municipais: Turismo 
e Cultura, Meio Ambiente, Educação e a secretaria Esporte Lazer e Eventos.  Feita a sugestão, a presidente deixa aberta a palavra para que os 
conselheiros dessem suas sugestões. Em seguida, a conselheira Rosemilda representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos 
ressalta a importância da Secretaria de Planejamento para o desenvolvimento da atividade turística e que talvez fosse interessante que a mesma 
ocupasse uma cadeira no conselho. Em resposta, Karla explica que a secretaria de obras é quem executa os projetos do planejamento, por esse 
motivo seria mais eficiente que ela esteja no conselho. Aproveitando a oportunidade, a conselheira Marcélia pergunta como ficaria a partici-
pação do Circuito Veredas do Paraopeba nesta nova composição. Karla explica que de acordo com o Estatuto da Agência de Desenvolvimento 
Regional do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba em seu Art. 1° denomina “a Agência como Sociedade Civil de direito privado”, desta forma 
não podendo ser representante do Poder Público neste conselho, no entanto, a mesma poderá ter participação no COTURB pelo seguimento da 
Sociedade Civil. Já referente a EMATER e ao Magistério Estadual, Karla salienta que ambas não tem tido participação nas reuniões. Além disso, já 
temos um órgão representante da educação em nosso conselho, não fazendo se necessário a existência de mais uma entidade representando 
o mesmo seguimento.  Já referente a saída da representatividade da Câmara Municipal neste conselho, justifica se pela ingerência indevida do 
poder legislativo junto ao órgão do poder executivo o que e vetado pela constituição federal uma vez que o conselho é uma instância de gover-
nança local ligada ao poder executivo. Após as justificativas e esclarecimentos, Karla coloca para aprovação ou não a nova representatividade 
do poder público neste conselho, a qual foi aprovado por unanimidade. Dada por encerrada a deliberação, passa-se para o momento de palavra 
franca. Sofia pergunta quantas placas já foram instaladas. Em seguida, Karla passa a palavra para o conselheiro Gustavo, responsável pela ins-
talação das mesmas. Com a palavra, Gustavo ressalta que mais de 1/3 (um terço) já foram instaladas. Todos elogiam o empenho da secretaria. 
Aproveitando a ocasião, Karla informa que a próxima ação da Secretaria e Turismo e Cultura é buscar verba para a construção de cinco portais 
turísticos que deverão possuir guaritas para abrigar a Guarda Civil e o Postos de Atendimento aos Turistas. Com a palavra Andrea ressalta que o 
calendário de eventos de Brumadinho é muito amplo e que talvez seja interessante pensarmos em reestrutura-lo de modo que nossos eventos 
sejam de caráter estritamente turístico e cultural. Em resposta, Karla salienta que a sugestão da Andrea é pertinente e que podemos colocar 
como uma de nossas ações a ser realizada por este conselho. Logo após ouvidas as sugestões, Karla sugere que na próxima reunião deliberare-
mos quais serão as entidades da sociedade civil organizada que irão compor o Conselho Municipal de Turismo. Não tendo mais nada a declarar, 
eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos.
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