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Brumadinho, quinta-feira, 04 de julho de 2013  Ano 1 Edição 06

Prefeitura notifica novamente Saritur 
sobre redução das passagem 

Redução das passagens chegou até R$ 0,30
Prefeitura de Brumadinho 

informa à população do mu-
nicípio que a empresa TURI-
LESSA (SARITUR) foi NOVA-
MENTE NOTIFICADA sobre a 
redução nos valores das pas-
sagens dos ônibus que cir-
culam dentro do município 
de Brumadinho. Desde a ZE-
RO HORA desta quarta-feira, 

com o quadro abaixo.
A Prefeitura esclarece 

que o aumento autoriza-
do em 27/12/2012, foi fei-
to de forma irregular, com 
descumprimento da legis-
lação do município, ou seja, 
o aumento foi autorizado 
diretamente pela GESTÃO 
PASSADA, sem passar pelo 

Thiago França

Vista Barragem do Rio Manso | Cristiane Teixeira
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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

dia 03 de julho, as tarifas das 
passagens dos ônibus muni-
cipais que atendem as rotas 
entre a sede e os seus distri-
tos teriam que retornar aos 
valores praticados anterior-
mente. Porém, a redução não 
ocorreu integralmente con-
forme determinava a notifi-
cação anterior e de acordo 

SETRANSB, pela aprovação 
do Conselho Municipal de 
Transporte e Trânsito e sem 
autorização por Decreto 
Municipal, razão pela qual 
notificou no dia 28/06/2013, 
a empresa Turilessa (Saritur) 
determinando o imedia-
to cancelamento desse au-
mento.

NOVOS VALORES DE PASSAGENS

LINHA TARIFA 
Circular Conceição de Itaguá R$ 1,75
Circular Tejuco R$ 1,95
Palhano/Brumadinho R$ 4,65
São José/Brumadinho R$ 4,65
Circular Cohab R$ 1,75
Piedade/Brumadinho R$ 4,65
Casinha/Brumadinho R$ 4,65
Suzana/Retiro do Chalé R$ 3,25
Suzana/Brumadinho R$ 4,65
Aranha/Retiro do Chalé R$ 3,60
Circular Soares R$ 1,95
Brumadinho/Toca R$ 4,65
Salgado Filho R$ 1,75
Brumadinho/Mato Dentro R$ 4,65
Pires R$ 1,75
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DECRETO Nº   172/2013  DE 04 JULHO DE 2013
“Dá nova redação ao § 1º do art. 2º do Decreto nº 05/2013 que “Dispõe sobre o cancelamento do Edital do Concurso Público nº 
001/2010 destinado a provimento de vagas  nos cargos do Quadro Permanente  de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho e dá outras providências” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII  da  Lei  Orgânica  Municipal, 
DECRETA
Art. 1º . O § 1º do art. 2º do Decreto nº 05/2013 que ‘,“Dispõe sobre o cancelamento do Edital do Concurso Público nº 001/2010 
destinado a provimento de vagas  nos cargos do Quadro Permanente  de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brumadinho e dá 
outras providências” , passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 2º - 
§ 1º - O candidato inscrito terá prazo até 31 de dezembro de 2013, a contar da data de publicação deste Decreto, para, em im-
presso próprio, conforme o anexo único do Decreto nº 05/2013, requerer, junto à Tesouraria Municipal, a devolução da taxa de 
inscrição”.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 02 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Nota: O Axeno Único pode ser visto na última página e ser impresso.  

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 78/13, Proc. Adm. 254/13 Locação 
de Caminhões (Tipo Toco, Limpa Fossa, Pipa, Carroceria), Escavadeira e Retroescavadeira p/ Sec Obras. Abertura: 19/07/13, às 
14:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 83/13, Proc. Adm. 265/13 Contratação 
Emp. Prestação Serviços Realização de Eventos p/ Sec Cultura. Abertura: 17/07/13, às 14:00h. Ver site brumadinho.registrocom.
net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Re-abertura do Pregão Pres. 84/13. Proc. Adm. 
266/13. Contrat. Emp. Especializada Prestação serviço de Perfuração de Poços Artesianos p/ Sec Obras da PMB. Abertura 
18/07/13, às 14:00 horas. Ver site: brumadinho.registrocom.net. Antonio Brandão-Prefeito

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À Turilessa Ltda
Rua Presidente Costa e Silva, nº. 103 
Bairro nPresidente, Brumadinho, MG
CEP: 35460-000
 Considerando que a última majoração das tarifas relativas ao transporte coletivo no âmbito do Município de Brumadinho, ser-
viço público prestado pela empresa  TURILESSA LTDA., sob o regime de concessão, foi realizada de forma ilegal, já que o reajuste 

ASSINATURA DIGITAL
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Atos do Executivo
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se deu em consequência de autorização unilateral do Prefeito Municipal em exercício, praticada em 03 de Dezembro de 2012 
em atendimento a requerimento da empresa e em desacordo com a legislação vigente;
Considerando a inobservância da Cláusula 34ª do Contrato de Concessão nº 052/2005, que dispõe:
CLÁUSULA 34ª- Na fixação da tarifa, o Prefeito levará em conta os custos unitários da concessionária, apurados através da aplica-
ção de índices de preços unitários, sempre fundamentados em estudo técnico elaborado pela Prefeitura Municipal para manter 
o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, tendo como base os coeficientes da Planilha de Apropriação de Custos Ope-
racionais constante no Edital de licitação.
Considerando que o “Estudo Tarifário do Sistema de Transporte Coletivo de Brumadinho” concluído em novembro de 2012 obje-
tivando o reajuste pretendido foi realizado unilateralmente pela empresa TURILESSA LTDA, violando flagrantemente as disposi-
ções da cláusula 34ª e o seu § 1º do Contrato de Concessão nº 052/2013;
Considerando que  o índice de majoração em vigor foi estabelecido em desacordo com as disposições da Cláusula 29ª do Con-
trato de Concessão”.
Considerando a violação do § 4º da Lei 1.342/2003  que estabelece: “ Os estudos para revisão periódica das tarifas deverão ser 
realizados por iniciativa do STRANSB ou a requerimento dos concessionários, que proporá ao Conselho Municipal de Transporte 
e Trânsito”;
Considerando a violação do  art. 15 do Regulamento Operacional do Serviço de Transporte Coletivo do Município de Brumadi-
nho, que dispõe:  “Na fixação da tarifa, o Poder Executivo levará em conta as fórmulas de remuneração definidas no Contrato de 
Concessão celebrado com a concessionária, sempre fundamentado em estudo técnico elaborado pelo SERVIÇO DE TRÂNSITO 
DE BRUMADINHO-SETRANSB.”
Considerando   que o CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO não foi consultado e nem se pronunciou acerca da 
referida majoração; 
Considerando que já em Setembro de 2012, o Governo Federal editara a MP 563 convertida na Lei 12.715 de 17 de setembro de 
2012 que desonerou a folha de pagamento das empresas de transporte coletivo rodoviário por meio da substituição da con-
tribuição de 20% sobre a folha de pagamento pelo recolhimento de 2% sobre o faturamento, o que ensejou a possibilidade de 
redução das tarifas desejadas pelo Governo Federal;
Considerando que os procedimentos adotados para a efetivação do último reajuste de tarifas praticados pela TURILESSA e pelo 
Gestor Municipal em exercício à época, constituem flagrantes e graves violações ao ordenamento jurídico positivo do Municí-
pio, trazendo consequências negativas ao povo, especialmente  às camadas mais simples da população;
Considerando a inexistência de Decreto Municipal determinando qualquer reajuste de tarifas  em Dezembro de 2012;
O Município de Brumadinho, pelo Prefeito Municipal, resolve notificar essa empresa para:
a- Determinar o imediato cancelamento do reajuste procedido em 27/12/2012 e retorno do valor das tarifas ao valor anterior, 
qual seja, o autorizado pelo Decreto Municipal nº. 020/2012.
b. Recomendar que sejam apresentadas à Secretaria Municipal de Administração o cálculo analítico da  repercussão nas tarifas 
em consequência das últimas medidas de exoneração nos insumos componentes do custo operacional  das empresas de trans-
porte coletivo.
Esclarece ainda a Administração municipal que a recusa poderá ensejar o uso dos meios legais à disposição do Governo Munici-
pal visando o correto cumprimento das leis que regem à espécie e atender os justos anseios da população.
Atenciosamente,
Antônio Brandão
Prefeito Municipal.

NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL
Assunto: Reitera Notificação anterior sobre determinação para redução de tarifas do transporte intramunicipal.
À Turilessa Ltda
Rua Presidente Costa e Silva, nº. 103 
Bairro Presidente, Brumadinho, MG
CEP: 35460-000
O objeto da notificação extrajudicial feita à TURILESSA no dia  01 de Julho de 2013 era o de restabelecer a tarifa anteriormente 
praticada, em razão do reajuste ilícito que se verificou em 27 de Dezembro de 2012. A tarifa anterior, conforme registrado na 
própria notificação, era a praticada conforme valores definidos no Decreto Municipal nº. 20/2012.
Embora a empresa tenha manifestado formalmente o acato à determinação do Município, fazendo-o com ressalvas, verificou-se 
que, na prática, a redução não ocorreu nos termos determinados. 
Assim é que o Município vem reiterar a determinação contida na NOTIFICAÇÃO do dia 01/07/2013 NOTIFICANDO novamente a 
Turilessa para que a tabela tarifária seja adequada com os valores praticados antes do reajuste ocorrido em 27 de Dezembro de 
2012, ou seja, observando-se os valores constantes do Decreto Municipal nº 20/2012, quais sejam:
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LINHA TARIFA 
Circular Conceição de Itaguá R$ 1,75
Circular Tejuco R$ 1,95
Palhano/Brumadinho R$ 4,65
São José/Brumadinho R$ 4,65
Circular Cohab R$ 1,75
Piedade/Brumadinho R$ 4,65
Casinha/Brumadinho R$ 4,65
Suzana/Retiro do Chalé R$ 3,25
Suzana/Brumadinho R$ 4,65
Aranha/Retiro do Chalé R$ 3,60
Circular Soares R$ 1,95
Brumadinho/Toca R$ 4,65
Salgado Filho R$ 1,75
Brumadinho/Mato Dentro R$ 4,65
Pires R$ 1,75

Ressaltamos que a cobrança de tarifa abusiva, porquanto sem amparo legal, constitui enriquecimento sem causa jurídica impli-
cando, em consequência,  na devolução dos valores cobrados a maior.
A reiteração no descumprimento da determinação do Município poderá ensejar o manejo de severas sanções administrativas, 
não descartada a hipótese do manejo de procedimentos junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de ações judi-
ciais objetivando a defesa dos interesses legítimos do Município e da população do Município.
Solicitamos que as providências tomadas pela Empresa em face desta notificação, sejam comunicadas à administração com a 
urgência que o caso requer.
Brumadinho, 04 de julho de 2013.
Atenciosamente,   
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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