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Brumadinho, quinta-feira, 1° de outubro de 2015  Ano 3 Edição 525

Prefeitura entrega
certificados para Brigadistas

Curso teve como objetivo melhorar a capacidade de resposta às 
necessidades da população brumadinense com segurança e eficiência

A Prefeitura de Bruma-
dinho, por meio da Se-
cretaria Municipal de Go-
verno e Coordenadoria 
Municipal de Proteção 
e Defesa Civil, realizou a 
entrega dos certificados 
do Treinamento de Briga-
da de Incêndio. O curso 
teve como objetivo me-
lhorar a capacidade de 
resposta às necessidades 
da população brumadi-
nense com segurança e 
eficiência, e foi ministra-
do pelos militares do Cor-
po de Bombeiros do Es-
tado de Minas Gerais nos 

dias 03, 04, 10, 11, 17 e 18 
de setembro, com aulas 
práticas e teóricas.

A cerimônia de entre-
ga foi realizada no dia 1° 
de outubro, quinta-feira, 
no auditório da Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção. Estiveram presentes 
o Secretário Executivo 
Estadual de Defesa Civil, 
Ronilson Edelvan, o Se-
cretário Municipal de Go-
verno, Carlos Mendes de 
Lima, o Secretário Muni-
cipal de Esportes, Lazer 
e Eventos, Reginaldo Da-
maso Missias, e a Coorde-

nadora Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil de 
Brumadinho, Flávia Ara-
gão, além do Major Co-
mandante do 2º Batalhão 
de Bombeiro Militar de 
Minas Gerais, Alexandre 
Gomes Rodrigues e  do 
1° Tenente 2º Batalhão de 
Bombeiro Militar de Mi-
nas Gerais, Hamilton de 
Souza.

Para a Coordenadora 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil de Brumadi-
nho, Flávia Aragão, é de 
suma importância para 
o município ter brigadis-

tas para atuarem sempre 
que necessário. “o curso 
prepara pessoas para atu-
arem em situações emer-
genciais, operando equi-
pamentos de combate 
à incêndios, auxiliando 
no plano de abandono, 
identificando produtos 
perigosos e reconhecen-
do seus riscos ou pres-
tando os primeiros socor-
ros, visando preservar a 
vida e o patrimônio. Ago-
ra eles estão capacitados 
e podem ajudar muito a 
população brumadinen-
se”, conclui. 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 197 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015
“Abre crédito suplementar para reforço de dotação orçamentária.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento em execução no valor de R$57.231,03 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e um 
reais e três centavos), na seguinte rubrica orçamentária, conforme autorizado pela Lei 2.192 de 22 de setembro de 2015:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

020100007.08.241.0022.2.260 739 3350430000 100 Subvenções Sociais 57.231,03

Total 57.231,03
Art. 2º - Como recursos à abertura de crédito suplementar autorizado no art. 1º deste Decreto, fica anulada a seguinte dotação orçamentária:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02023001.26.782.0009.1.061 1149 4490510000 100 Obras e Instalações 57.231,03

Total     57.231,03
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 23 de setembro de 2015.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 198 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015
“Abre crédito suplementar para reforço de dotação orçamentária.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento em execução no valor de R$90.111,29 (noventa mil, cento e onze reais e vinte e nove 
centavos), na seguinte rubrica orçamentária, conforme autorizado pela Lei 2.191 de 22 de setembro de 2015:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02005001.12.122.0011.2.023 95 3350430000 100 Subvenções Sociais 90.111,29

Total 90.111,29
Art. 2º - Como recursos à abertura de crédito suplementar autorizado no art. 1º deste Decreto, fica anulada a seguinte dotação orçamentária:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02023001.26.782.0009.1.061 1149 4490510000 100 Obras e Instalações 90.111,29

Total     90.111,29
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 23 de setembro de 2015.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres. 053/15   Aquis. de produtos de higiene e outros, p/ compor kit cegonha, p/ a 
Sec.de Ação Social, mediante fornecimento único.  Abertura: 16/10/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou Brumadinho.
registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde
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