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Prefeitura lança primeiro guia 
turístico de Brumadinho

Material destaca as atrações naturais, culturais, 
patrimônio história, além da gastronomia

A Prefeitura lançou nes-
ta segunda-feira, 6 de abril, 
o primeiro Guia Turístico de 
Brumadinho. Em formato bi-
língue - português e inglês, o 
material já está disponível nos 
Centros de Atendimento ao 
Turista (CATs) do município.  

Além de orientar o turis-
ta, o Guia apresenta aos visi-
tantes os atrativos naturais, 
o patrimônio histórico-cul-
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tural, as manifestações cul-
turais, atividades ecoturísti-
cas, gastronomia e um mapa 
com o roteiro de todas as lo-
calidades do município.

O guia traz informações so-
bre a história de Brumadinho, 
fotos com pontos turísticos, as 
principais rotas de acesso às 
comunidades e atrativos. 

O lançamento do Guia in-
tegra uma série de inves-

timentos que estão sendo 
feitos pela Prefeitura para 
incrementar a infraestrutu-
ra turística do município. Em 
breve, será publicada uma 
versão online do Guia.

Em março, a Prefeitura 
inaugurou dois Centros de 
Atendimento ao Turista, sen-
do um em Casa Branca e ou-
tro em Piedade do Paraope-
ba. No CAT, o turista encontra 

informações sobre os rotei-
ros e pontos turísticos, hotéis, 
restaurantes, bares e infraes-
trutura turística em geral. 

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Cultura também es-
tá realizando a colocação de 
placas de sinalização turís-
tica para facilitar a circula-
ção dos visitantes dentro do 
município. 
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Errata

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Brumadinho
CMDCA
Errata de Edital
No Edital publicado no Diário Oficial do Município n° 401, edição extraordinária, do dia 1° de abril de 2015, que trata do processo eleitoral 
do Conselho Tutelar,
Onde se lê:
2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de conselheiro tutelar deverá atender as seguintes condições:
III. residir no município há pelo menos 02 (dois) anos, comprovado por meio da apresentação de conta de água, luz ou telefone fixo ou título 
de eleitor;
Leia-se:
2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de conselheiro tutelar deverá atender as seguintes condições:
III. residir no município há pelo menos 03 (três) anos, comprovado por meio da apresentação de conta de água, luz ou telefone fixo ou título 
de eleitor.

Atos do Executivo

LEI Nº 2.129 DE 06 DE ABRIL DE 2015
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de se adotar medidas para evitar a existência de criadouros dos mosquitos Aedes Aegypti, Aedes Albopictus e 
outros vetores transmissores de doenças e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado através da presente Lei que em estabelecimentos comerciais, industriais ou residenciais situados no âmbito do Mu-
nicípio de Brumadinho/MG, os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer gênero, ficam obrigados a manter os reserva-
tórios, caixas d’água, cisternas ou similares, devidamente tampados, de forma a não permitir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e/ou 
Aedes Albopictus.
Art. 2º - Os proprietários e/ou responsáveis por borracharias, recauchutadoras, ferros velhos, oficinas mecânicas, empresas de reciclagem, de-
pósitos de containers, depósitos de materiais de construção, construtoras com seus respectivos canteiros de obras e similares, e por estabele-
cimentos que comercializam sucatas em geral, deverão providenciar o acondicionamento dos materiais em cavaletes e/ou estrados que pos-
sibilitem o fácil acesso para inspeção e verificação, devendo manter cobertura total para esses materiais ou outros meios, bem como realizar a 
manutenção e limpeza dos locais sob sua responsabilidade, providenciando o descarte ecologicamente correto de materiais que possam vir a 
se tornar inservíveis e que possam acumular água.
Art. 3º - Os proprietários e/ou responsáveis por estabelecimentos e atividades constantes do artigo 2º desta Lei, são considerados locais de risco 
e/ou pontos estratégicos e ficam obrigadas a adotar medidas que visem evitar a existência de criadouros, depósitos e abrigos de insetos em 
geral e em especial Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus, bem como de outros vetores transmissores de doenças, evitando o acúmulo de água 
e consequente proliferação do mosquito. 
Art. 4º - Os proprietários e/ou responsáveis por floriculturas, comercialização de plantas exótico-ornamentais, nativas, de vasos, floreiras e/ou 
similares, deverão adotar cobertura total, de modo a impedir o acúmulo de água nos recipientes, bem como espécies que possuam tanques 
naturais acumuladores de água (família das bromeliáceas), salvo exceções para algumas espécies com características próprias de não acumu-
lador de água. 
Art. 5º - Os responsáveis e/ou proprietários, ou possuidores de imóveis em que haja construção civil, bem como execução de obras, seja em 
áreas públicas ou privadas, ficam obrigados a adotar medidas de proteção que visem o não acúmulo de água, seja oriundo ou não de chuva 
(caixas e cisternas), bem como realizar a manutenção e limpeza adequada dos locais, sob sua inteira responsabilidade, providenciando o geren-
ciamento e descarte adequado dos materiais inservíveis, estando a obra paralisada ou em andamento.
Art. 6º - Nos cemitérios (sepulturas, túmulos ou monumentos funerários) somente será autorizada a utilização de vasos, floreiras ou quaisquer 
outros tipos de recipientes que acumulem água se estiverem devidamente perfurados e/ou preenchidos com areia. 
Art. 7º - Ficam os proprietários, locatários, responsáveis e/ou possuidores, a qualquer gênero, de imóveis colocados à venda e/ou desocupados, 
obrigados a mantê-los com os vasos sanitários vedados, bem como caixas d’água e ralos externos. 
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Art. 8º - Os imóveis que possuírem piscina deverão ter tratamento semanal à base de cloro, de modo a evitar que tal depósito sirva de oviposição 
do mosquito Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus.
Art. 9º - Os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer gênero, de imóveis residenciais ou não, deverão adotar medidas 
mínimas de manutenção, tais como manter seus imóveis limpos, sem acúmulo de lixo, e no caso de serem pantanosos e/ou alagadiços, drena-
dos e aterrados, manter vasos, floreiras ou quaisquer outros tipos de recipientes que acumulem água, evitando assim qualquer possibilidade de 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus.
Art. 10 – Sempre que caracterizada a existência de vetor de doenças, com potencial de proliferação ou de disseminação, de forma a representar 
risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populares e ambiente, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Coorde-
nadoria de Defesa Civil deverá determinar as medidas necessárias para o controle e contenção da referida doença.
Parágrafo Único: Inclui-se dentre as medidas que podem ser determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Coordenadoria de Defesa 
Civil para a contenção de doenças, o ingresso forçado nos estabelecimentos particulares elencados no artigo 2º desta Lei e imóveis residenciais, 
no caso de estarem fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo proprietário, quando esse procedimento se mostrar fundamen-
tal para a contenção da doença ou do agravo à saúde pública.
Art. 11 – O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator, além da possibilidade da execução forçada da determinação, as seguintes penali-
dades, a serem aplicadas progressivamente em caso de reincidência:
I – advertência através de notificação, para que o infrator cesse a irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias, salvo no caso de declarada situação 
de excepcional emergência, onde o prazo para cessar a irregularidade será de 48 (quarenta e oito) horas;
II – multa, através de auto de infração, no valor de 01 (uma) até 20 (vinte) UFM’s;
III – suspensão das atividades, por 30 (trinta) dias;
IV – cassação de autorização de funcionamento.
Parágrafo Único: Um percentual de 20% (vinte por cento) das multas arrecadadas em decorrência do disposto no caput será destinado ao Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Art. 12 – Se o proprietário e/ou possuidor infrator não for encontrado, as notificações do artigo 11 serão feitas por edital, publicado no Diário 
Oficial do Município – DOM, com dados obtidos no Cadastro Municipal de Imóveis, correndo os prazos para defesa ou regularização a partir da 
data da publicação da notificação.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 06 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 61/2015
De 06 de abril 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.
Artigo 8º: Os candidatos ora convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Rua Aristides Passos, nº 
168, Bairro Centro, Brumadinho, MG, na data e horário agendados na carta de convocação encaminhada a cada candidato.
Artigo 9º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito municipal
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ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS

Class. Nome  RG Cargo

1 VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA MG8482869 PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO)

2 CAROLINA IZABELA DUTRA DE MIRANDA MG12.285.253 PROFESSOR III - PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO)

       

1 AGENOR ROSA DA COSTA FILHO MG10668888 PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA (INFANTIL AO 9º ANO)

       

1 FERNANDA ANTÔNIA RIBEIRO MG15763177 PROFESSOR III - INGLÊS (6º AO 9º ANO)

       

1 ELAINE CONCEICAO TEIXEIRA DE LIMA MG12118088 ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO

2 JULIANA DO PRADO OLIVEIRA MG5516162 ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO

3 JULIANA MACHADO ANASTÁCIO SOUZA MG11782190 ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO I - SUPERVISOR PEDAGÓGICO

       

3 ROGERIO FERREIRA DE SOUZA M8150609 AGENTE CONDUTOR I - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Processo 
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA 42 DISPENSA 12 Art. 24 – inciso II
Aquisição de manta lã rocha, a 
pedido da Secretaria Municipal 

de Administração.  
R$1.599,00

SUPRILIDER COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA 

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA 46 DISPENSA  15 Art. 24 – inciso II

Contratação de serviços de 
hospedagem de site institucio-
nal da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, gerenciamento 
do domínio e provimento de 

contas de e-mail corporativos. 

R$2.162,69
TASK SOFTWARE LTDA- 

EPP 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Highline do Brasil Infraestrutura de Teleco-
municações S/A, através do Processo de Licenciamento Ambiental nº. 135/2014 – solicitou Licença de Instalação Corretiva (LIC) para o empreen-
dimento Highline do Brasil Infraestrutura de Telecomunicações S/A, localizado na Rua Prefeito Maciel, nº: 920 Distrito de Piedade do Paraopeba, 
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 disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Frei-
tas, Secretário Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 012/15, p/ aq. desinfetante concentrado a base de 
quartenário de amonia, c/ forn. parc. Entrega prop: 22.04.2015, às 10:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadi-
nho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde
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