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Prefeitura faz alerta sobre alimentação 
no Dia Mundial da Saúde

Tema deste ano destaca a importância de ações 
para garantir a segurança alimentar da população 
Para marcar o Dia Mun-

dial da Saúde, comemora-
do em 7 de abril, a Prefei-
tura reforça os programas 
que garantem uma vida 
mais saudável à população. 
Multissetoriais, as ações en-
volvem o trabalho de várias 
secretarias da administra-
ção municipal. 

Em 2015, o tema do Dia 
Mundial da Saúde é “Segu-
rança Alimentar”. Por isso, a 
Prefeitura alerta que os ali-
mentos que contêm bacté-
rias nocivas, vírus, parasitas 
ou substâncias químicas são 
responsáveis por mais de 
200 doenças, que vão desde 
diarreia ao câncer.

A data representa uma 
oportunidade para a cha-
mar a atenção da popula-
ção para as questões que 
envolvem toda a cadeia de 
produção alimentar - agri-
cultores, fabricantes, for-
necedores e consumido-
res. Com esse objetivo, a 
Prefeitura também destaca 
a importância do controle 
dos perigos e riscos micro-
biológicos, garantindo que 
os alimentos sejam segu-
ros ao consumo.

Além das ações de pro-
moção à saúde, a Prefeitu-
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ra trabalha em outras áre-
as para garantir a segurança 
alimentar da população. Por 
meio da Vigilância Sanitá-
ria, a Secretaria Municipal 
de Saúde também cuida da 
fiscalização da qualidade e 
con-servação de alimentos 
destinados ao consumo hu-
mano no município.

Mas a Prefeitura desen-
volve programas em outros 
setores para garantir a se-
gurança alimentar da po-
pulação. Coordenado pe-
la Secretaria Municipal de 
Agricultura, Desenvolvi-
mento Econômico, Pecuá-
ria e Abastecimento em par-
ceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, o 
Programa de Aquisição de 

Alimentos garante o acesso 
a alimentos de qualidade às 
populações em situação de 
insegurança alimentar.

Pelo Programa, o municí-
pio adquire alimentos da agri-
cultura familiar e os destina 
a entidades assistenciais. Os 
alimentos produzidos pelos 
agricultores familiares tam-
bém compõem a merenda es-
colar fornecida pela Prefeitura 
aos alunos da rede municipal 
de ensino de Brumadinho.

Exemplo na produção 
agroecológica, que dispen-
sa o uso de ações danosas 
ao meio ambiente, como o 
emprego de agrotóxicos, 
por exemplo, o Assenta-
mento Pastorinhas também 
fornece alimentos à Prefei-

tura.  A forma de produção 
também é sustentável por 
preservar a qualidade do so-
lo e das fontes de água.

Esses alimentos saudáveis 
produzidos pela Associação 
do Pastorinhas também fa-
zem parte da merenda ofere-
cida pela Prefeitura aos alu-
nos das escolas municipais.

O Dia Mundial da Saúde 
passou a ser comemorado 
a partir de 1950 para marcar 
a data de fundação da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS). Desde então, a ca-
da ano, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) ele-
ge um tema de saúde espe-
cífico, que envolva a melho-
ria das condições de vida da 
humanidade.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 63 DE 07 DE ABRIL DE 2015
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, lote de terreno situado no Município de Brumadinho e dá outras 
providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando os 
artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação de pleno domínio, amigável ou judicialmente, o lote referente à matrícula 
nº 19.392 localizado no local denominado “Vargem do Crisoste”, Distrito de Piedade do Paraopeba, Município de Brumadinho, conforme carac-
terização no memorial descritivo a seguir:
“Partindo-se do vértice P1 com coordenadas X=598678.0463 e Y=7767257.8469, seguindo com azimute 177°34'35" e distância 32.914m 
chega-se ao vértice P2 com coordenadas X=598679.438 e Y=7767224.9625. Deste com azimute de 171°35'10" e distância 93.544m chega-
-se ao vértice P3 com coordenadas X=598693.1257 e Y=7767132.425. Deste com azimute de 253°37'58" e distância 64.468m chega-se ao 
vértice P4 com coordenadas X=598631.2704 e Y=7767114.2583. Deste com azimute de 330°19'57" e distância 11.897m chega-se ao vér-
tice P5 com coordenadas X=598625.3818 e Y=7767124.5957. Deste com azimute de 354°23'19" e distância 65.581m chega-se ao vérti-
ce P6 com coordenadas X=598618.9693 e Y=7767189.8623. Deste com azimute de 337°38'20" e distância 22.198m chega-se ao vértice P7 
com coordenadas X=598610.5244 e Y=7767210.3907. Deste com azimute de 2°54'34" e distância 11.659m chega-se ao vértice P8 com co-
ordenadas X=598611.1161 e Y=7767222.0345. Deste com azimute de 43°56'27" e distância 35.142m chega-se ao vértice P9 com coorde-
nadas X=598635.5014 e Y=7767247.3384. Deste com azimute de 71°31'40" e distância 34.188m chega-se ao vértice P10 com coordenadas 
X=598667.928 e Y=7767258.1706. Deste com azimute de 91°49'57" e distância 10.123m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.”
§ 1º - A área do imóvel descrita no caput é transcrito sob a matrícula nº 19.392, fls. 01 e verso, do Livro 02 do Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Brumadinho, em nome de Olinta de Amorim e outro(s), situado no local denominado “Vargem do Crisoste”, no Distrito de Piedade 
do Paraopeba, Brumadinho/MG.
Art. 2º. A expropriação prevista neste Decreto destinam-se a edificação de área de laser para a comunidade, nos termos do permissivo legal 
disposto no art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999.
Art. 3º. Fica declarada urgência das desapropriações e autorizada a Procuradoria Geral do Município a promovê-las, amigável ou judicialmente.
Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplementada 
se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 07 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 64 DE 07 DE ABRIL DE 2015
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, lote de terreno situado no Município de Brumadinho e dá outras 
providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando os 
artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação de pleno domínio, amigável ou judicialmente, parte do lote referente 
à matrícula nº 2.680 localizado no local denominado “Três Barras”, Distrito de Aranha, Município de Brumadinho, conforme caracterização no 
memorial descritivo a seguir:
“Partindo-se do vértice P1 com coordenadas X=597896.1584 e Y=7760603.8715, seguindo com azimute 178°34'57" e distância 21.429m chega-
-se ao vértice P2 com coordenadas X=597896.6885 e Y=7760582.4488. Deste com azimute de 290°14'11" e distância 23.225m chega-se ao 
vértice P3 com coordenadas X=597874.8974 e Y=7760590.4821. Deste com azimute de 276°34'44" e distância 11.538m chega-se ao vértice P4 
com coordenadas X=597863.435 e Y=7760591.8041. Deste com azimute de 17°58'28" e distância 20.366m chega-se ao vértice P5 com coorde-
nadas X=597869.7197 e Y=7760611.1759. Deste com azimute de 105°26'39" e distância 27.429m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste 
memorial.”
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§ 1º - A área do imóvel descrita no caput é transcrito sob a matrícula nº 2.680, fl. 01 e verso, do Livro 02 do Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Brumadinho, em nome de José Martins de Castro Aparecida, situado no local denominado “Três Barras”, no Distrito de Aranha, 
Brumadinho/MG.
Art. 2º. A expropriação prevista neste Decreto destinam-se a edificação de salão comunitário na localidade, nos termos do permissivo legal 
disposto no art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999.
Art. 3º. Fica declarada urgência das desapropriações e autorizada a Procuradoria Geral do Município a promovê-las, amigável ou judicialmente.
Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplementada 
se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 07 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 65 DE 07 DE ABRIL DE 2015
“Ratifica Decretos de 2014 na forma que menciona, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que alguns Decretos do Executivo não foram publicados no DOM, nas datas que em foram editados;
CONSIDERANDO que os referidos Decretos foram aplicados pela Administração e surtiram efeitos para a própria Administração e para os ad-
ministrados desde a data de sua edição;
CONSIDERANDO que a sua revogação ou anulação trará prejuízos para sua Administração e para os administrados, prejuízos estes que não 
ocorreram com a aplicação de seus efeitos;
CONSIDERANDO o parecer 91 de 2015 da Procuradoria no sentido da possibilidade da sua convalidação, manutenção e ratificação do teor dos 
referidos decretos, com fundamento nos princípios da boa fé e da segurança jurídica;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam ratificados a forma e teor dos Decretos 271, 272, 291, 292, 293 e 295, todos de 2014, para que produzam efeitos a partir da data 
de sua edição.
Art. 2º - Os efeitos do presente Decreto retroagem às datas de edição de cada Decreto mencionado no artigo anterior. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 07 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2015, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha Maia, n° 81, Centro, 
Brumadinho-MG, Cep 35460-000, deu-se início à Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização de Entidades do  Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS. Sendo a pauta: 1) Análise dos certificados de inscrição junto ao Conselho. O quórum foi constatado com a presença 
dos seguintes conselheiros que compõe a comissão: Liolina Maria Assis Santos (TITULAR: Trabalhadores da Área de Assistência Social); Vilma de 
Lourdes Pereira Campos (TITULAR: Secretaria Municipal de Saúde), Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo (TITULAR – Associação das Mulheres 
do Vale do Paraopeba – AMVP), Maria de Lourdes de Souza Cardoso (TITULAR: Secretaria de Ação Social), Ivânia de Fátima Duarte (Lar dos Ido-
sos Padre Vicente de Assunção); Catarina de Sena Ângelo Leite (CMDCA - Pastoral da Criança) e Edson Ferreira de Amorim (Conselho Central de 
Brumadinho). Convidados: Rogério Luzia Fernandes Maciel (Secretário de Ação Social), Viviane Vieira (Orientadora Profissional) e Naiane Lacerda 
(Chefe de Setor). Após verificação de quórum, a Sra Maria de Lourdes deu início à reunião. A Sra. Liolina informou que a Comissão realizou a 
fiscalização em loco e que algumas entidades já estavam com certificado de inscrição junto ao Conselho e que tais entidades não se enquadram 
nos serviços socioassistenciais. A Comissão definiu por unanimidade que irão notificar todas as entidades informando que suas inscrições estão 
suspensas e agendaram reunião extraordinária aos 16 dias de abril de 2015, às 14h:30min, na Casa dos Conselhos, para sanar todas e quaisquer 
dúvidas dos representantes das entidades. A presidente do Conselho Sra Dilma, aprovou a inscrição dos Conselhos sem a Comissão apresentar o 
relatório de fiscalização. Reconheceu o seu erro, por não ter passado pela plenária e irá se desculpar junto ao Conselho e Entidades. O Sr. Rogério, 
com a palavra, trouxe ao conhecimento do Conselho, o trabalho que a equipe do CRAS volante vem desenvolvendo na zona rural de Brumadi-
nho. Informou que está formando a 3ª (terceira) equipe volante para que possam atender toda a zona rural com o Serviço de Assistência Social.  
Falou da vulnerabilidade existente na Zona Rural, e que esse projeto é inovador, pois está levando o atendimento para cidadãos que necessitam 
de acompanhamento e nunca foram assistidos. A presidente da Comissão, Sra Maria de Lourdes encerrou a reunião. Nada mais havendo a de-
clarar, eu, Viviane Vieira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
Brumadinho, 07 de abril de 2015.
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados(as) Conselheiros(as),
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REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.
•DIA: 09 de abril de 2014.
•HORÁRIO: 08h30min.
•LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n°81, Centro, Brumadinho/MG.
•PAUTA:
- Prestação de contas;
- Eleger a Comissão Organizadora; 
- Apresentação das Entidades; e
- Informes da mesa. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA 44 DISPENSA 13 Art. 24 – inciso II
Aquisição de diários e livro de 
ponto, a pedido da Secretaria 

Municipal de Educação. 
R$3.575,00

REAL MINAS PRODUTOS 
GRAFICOS LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento 
de Debito Fiscal Nº 022/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA 05/02/2015 27/08/2014 Proc:0172/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Cristina Maciel Buffet  LTDA

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Jose da Silva Fernandes 

NÙMERO
117

COMPLEMENTO
Loja 2

BAIRRO/DISTRITO
Lourdes

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35711621

CNPJ/CPF 
07.755.807/0001-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1260

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 
do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Tomador: Câmara Municipal de Brumadinho/MG - 2014

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota % Enquadramento Valor Recolhido R$ Valor a recolher R$

038 -1/NFE/Dez/14 R$ 4.240,00 2% -17.11 R$ 0,00 R$ 84,80
Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Lei C. 116/2003 e Lei C. 045/2005.
Alíquota: Destacada LC 061/2010/Simples Nacional. R$
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA
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AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de
Lançamento de Debito 

Fiscal Nº 023/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA 05/02/2015 27/08/2014 Proc:0173/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Brumed Assistência Medica Ltda

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua João Fernandes do Carmo 

NÙMERO
31

COMPLEMENTO
XXXX

BAIRRO/DISTRITO
Centro

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35711621

CNPJ/CPF 
04.853.272/0001-95

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 
do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Tomador: Câmara Municipal de Brumadinho/MG - 2014

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota % Enquadramento Valor Recolhido R$ Valor a recolher R$

428 -1/NFE/Dez/14 R$ 1.460,00 2% -4.02 R$ 0,00 R$ 29,20

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Lei C. 116/2003 e Lei C. 045/2005.
Alíquota: Destacada LC 061/2010/Simples Nacional.

R$
29
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 41/2015 – Fica nomeada a Sra. MONICA APARECIDA ALVES MARTINS para o cargo de Assessora Parlamentar II, do Quadro de 
Cargos Comissionados, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2031/2013, conforme solicitação do Vereador Ronaldo Reis Ribeiro da Silva/ 
Presidente Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 42/2015 - Fica exonerada a Sra. SHEYLA ALVES NOVAES do cargo de Assessora Parlamentar II, do Quadro de Cargos Comissiona-
dos, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2031/2013, conforme solicitação do Vereador Ronaldo Reis Ribeiro da Silva/ Presidente Henerson 
Rodrigues de Faria.
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