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Agendamento de máquinas agrícolas 
pode ser feito até 31 de outubro

Prefeitura intensifi ca apoio aos pequenos e médios produtores rurais
Mesmo com os impre-

vistos na preparação da ter-
ra para o plantio, por causa 
do atraso do início do perí-
odo de chuvas, a Prefeitura 
intensifica os trabalhos pa-
ra atender a demanda de pe-
didos de agendamento das 
patrulhas mecanizadas para 
os pequenos e médios pro-
dutores rurais. Até o dia 31 
deste mês, os agricultores 
podem se cadastrar na Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura para os serviços das 
máquinas agrícolas.

O uso e funcionamento da 
patrulha mecanizada pelos 

ços que assegurem a susten-
tabilidade do sistema. Além 
de realizar essas atividades, 
a Prefeitura zela pela conser-
vação do solo, água e vege-
tação, evitando a adoção de 
práticas que possam causar 
danos aos recursos naturais.

Para ter acesso aos servi-
ços e às máquinas, os pro-
dutores rurais devem aten-
der alguns requisitos, como 
a utilização, predominante-
mente, de mão-de-obra da 
própria família nas ativida-
des econômicas na proprie-
dade. Além desse ponto, de-
vem ter renda bruta anual de, 
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produtores foi regulamenta-
do pelo Decreto 62, de 31 de 
março de 2014.  A Prefeitura 
trabalha para dar sustentabi-
lidade ao sistema de auxílio 
e assistência aos pequenos e 
médios agricultores. A patru-
lha mecanizada inclui trato-
res, máquinas agrícolas, ca-
minhões e retroescavadeira.

Conforme estabelece a le-
gislação, o programa prevê 
a execução de trabalhos re-
lacionados à aração, grada-
gem, calagem, terraplana-
gem, destoca, ensilagem, 
beneficiamento e transporte 
de produtos agrícolas a pre-

no mínimo, 80% provenien-
te da exploração de atividade 
agropecuária. Assentados e 
quilombolas têm prioridade 
nos pedidos de atendimento.

A programação e o cro-
nograma dos serviços da pa-
trulha mecanizada da Pre-
feitura são feitos por setor, 
observando-se os itinerários 
a serem cumpridos, para oti-
mizar, ao máximo, o aprovei-
tamento das máquinas e dos 
serviços.  Para se cadastrar, o 
produtor deve procurar a Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura à Rua Aristides Passos, 
168, Centro.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 223 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo 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. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Roberto Magalhães Chefe de Serviços 07/10/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 07 de outubro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 21 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Homologação: PP084/14, Cont. de empresa p/ fornecimento de lanches p/ consumo. Empresa vence-
dora: Simonia Luzia Maia - Me Valor Total;R$35.000,00.  Avisos de Licitação: Pregão Presencial 105/14 Aquis. de saco de rafia para a Sec. de Meio 
Ambiente, mediante fornecimento único. Abertura: 05/11/2014, às 9h. P.P 107/2014 Aquis. de madeiras diversas, para o Almoxarifado da Sec. 
de Administração, mediante fornecimento único. Abertura: 06/11/2014, às 9h site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.
net . Aviso de Revogação:Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento e ainda o parecer da Procura-
doria deste Município, constantes no Pregão Presencial 087/14, autoriza a revogação do Processo.  Antônio Brandão-Prefeito.

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 99/2014 – Fica nomeado a partir do dia 20 de outubro de 2014 o Sr. Gleidson Alves Rodrigues para o Cargo de Assessor Parla-
mentar V, conforme solicitação do Vereador Reinaldo da Silva Fernandes/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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