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Prefeitura implanta 
serviços de emergência

Já estão disponíveis os serviços 192 para UPA e 199 para Defesa Civil

A Prefeitura de Bruma-
dinho implementa no mu-
nicípio, os serviços de te-
lefonia emergencial para 
UPA, 192 e   199 para Defe-
sa Civil Municipal. As cha-
madas serão gratuitas e 
poderão ser feitas através 

tanto da Defesa Civil Mu-
nicipal, em casos das pes-
soas que moram em áre-
as de risco, quanto para 
o atendimento na saúde. 
Os profissionais estão sen-
do treinados para fazer o 
atendimento a população.  

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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dos telefones fixos e de ce-
lulares de todas as opera-
doras.

Além de agilizar o aten-
dimento em casos emer-
genciais, o cidadão te-
rá contato direto com as 
equipes de atendimento, 

O foco principal da im-
plantação dos serviços é a 
prevenção. O cidadão terá 
informações de como pro-
ceder em momentos de 
dificuldade e será auxilia-
do até a chegada das equi-
pes de resgate.
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DECRETO Nº 312 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
“Declara ponto facultativo no Município de Brumadinho, nos dias que menciona, em face das  comemorações natalinas e de fim de ano, e dá 
outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO que o dia 25 de dezembro de cada ano é “feriado nacional”, dedicado às comemorações natalinas, de conformidade com o 
art. 1º da Lei Federal Nº 662 de 06/04/1949, com a redação que lhe deu o art. 1º da Lei Federal Nº 10.607 de 19/12/2002;
CONSIDERANDO que, a partir do dia 23 de dezembro, haverá uma sensível diminuição na demanda pelos serviços públicos municipais, em 
face das comemorações natalinas e de final de ano, bem como em face da coincidência de férias ou recesso nos diversos segmentos da socie-
dade;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da adoção de medidas visando a redução de despesas da máquina administrativa municipal;
CONSIDERANDO que serão preservados os serviços públicos essenciais, através de um plantão mínimo necessário, no âmbito de cada Secreta-
ria Municipal, para o atendimento de eventuais demandas pelos serviços públicos municipais;
CONSIDERANDO, finalmente, a conveniência e oportunidade da adoção da medida preconizada neste ato administrativo,
DECRETA: 
Art. 1º. Fica declarado “ponto facultativo” na Administração Pública Municipal de Brumadinho nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 
2013. 
Art. 2º. A medida prevista no artigo anterior não abrange os setores de prestação de serviço essencial, os quais deverão funcionar normalmen-
te naqueles dias.
Art. 3º. A jornada de trabalho nos dias mencionados no artigo 1º deste Decreto não será considerada serviço extraordinário.
Art. 4º. Cada Secretaria Municipal manterá um “plantão mínimo” de servidores, necessário ao atendimento de eventuais demandas pelos 
serviços públicos municipais. 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Licitação: A PMB torna público Concorrência003/2013. Contratação de Agência de Propaganda p/serviços Publicitários, Abertura: 
17/01/14, às 10:00h.Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf.(31)3571-3015/R235. Antônio Brandão-Prefeito.

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
RECEBIMENTO DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA
Em conformidade com o item 7.4.3 para cargos do magistério e pó, e item 7.2 para os cargos de CONDUTOR DE VEÍCULOS, OPERADOR DE 
MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, convocamos 
os candidatos aprovados nos referidos cargos para entrega de títulos e realização da Prova Prática conforme o agendamento abaixo:
ENTREGA DE TÍTULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
CARGOS: Para cargos do magistério
PERÍODO: 09 e 10 de dezembro de 2013
LOCAL: Departamento de Pessoal e Recursos Humanos: Rua Aristides Passos, n° 168 – Bairro Centro

ASSINATURA DIGITAL
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PROVA PRÁTICA
CARGOS: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA E OPERADOR DE ESTEIRA
PERÍODO: 09 de dezembro de 2013
LOCAL: R. João Lino Moreira, em frente ao n. 21, Bairro Cohab, em Brumadinho (campo de futebol da Cohab)
CARGO: AGENTE CONDUTOR I – MOTORISTA
PERÍODO: 09 a 13 de dezembro de 2013
LOCAL: R. Itagua, 985, bairro Progresso em Brumadinho (próximo da antiga cooperativa de leite)

Atos do Legislativo

Processo Licitatório nº 12/2013 - Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2013 – Tipo: Menor Preço da Taxa de Administração. A Câmara Municipal 
de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação de empresa especializada em 
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartão magnético ou de similar tecnologia na forma de vale-alimen-
tação, para os Servidores da Câmara Municipal de Brumadinho, menor preço da taxa de administração. A sessão de julgamento e habilitação 
será conduzida pelo Pregoeiro no dia 16 de dezembro de 2013, a partir das 09hs na Câmara Municipal. O Edital completo estará disponível no 
Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link 
Licitações.
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