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Brumadinho, terça-feira, 14 de janeiro de 2014  Ano 2 Edição 107 

Prefeitura disponibiliza 
vacina contra a Varicela

A vacina está disponível nos principais postos de saúde do município

A varicela, também co-
nhecida como catapora, 
é uma doença infecciosa 
aguda, comum na infân-
cia, altamente contagio-
sa. É causada por um vírus 
chamado Varicella-zoster, 
cuja transmissão se dá por 
vias aéreas, em gotículas 
de espirros ou de tosse, ou 
pelo contato com lesões 
avermelhadas (exante-
mas) ou líquidos das vesí-
culas. Os sintomas são: Fe-
bre baixa, falta de apetite, 
dor de cabeça e vômitos.

Porém, em crianças, 
nem sempre observam-se 
estes sintomas, pois as le-
sões avermelhadas na pe-
le são seu sintoma mais ca-
racterístico. Estas evoluem 
para pequenas bolhas 
cheias de líquido, que for-
mam crostas e provocam 
muita coceira.

Em crianças, geralmen-
te a cura se dá sem com-
plicações, mas em alguns 
casos podem ocorrer com-
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plicações como, infecção 
bacteriana secundária de 
pele: impetigo, abscesso, 
celulite, erisipela, menin-
gite e sepse, dentre outras. 

Desde setembro, o Mi-
nistério da Saúde, por 
meio do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) 
incluiu a vacina contra 
Varicela no Calendário Na-
cional de Vacinação. Es-
ta vacina foi incluída aos 
componentes da vacina 
triviral (sarampo, caxumba 
e rubéola), que passou a 
ser oferecida também co-
mo tetraviral para cober-
tura contra sarampo, ca-
xumba, rubéola e varicela. 
Dessa forma, triviral e te-
traviral passam a ter su-
as indicações específicas 
com base em orientações 
do PNI. 

As crianças que comple-
taram 15 meses e já rece-
beram a primeira dose da 
tríplice viral deverão ser 
vacinadas. 

Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR Nº 79 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
“Modifica a Tabela IV, anexa à Lei Complementar nº 25, de 26 de dezembro de 1997, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Tabela IV, anexa à Lei Complementar Municipal nº 25, de 26 de dezembro de 1997, que dispõe sobre as taxas de alvarás e de licencia-
mentos, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º - Fica suprimido o artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 36\2003.
Art. 3º - Ficam revogadas as Leis Municipais Complementares nº 27, de 31 de julho de 1998, e nº 59, de 30 de dezembro de 2010.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.
Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Republicada por ter saído com erro na publicação. 
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº79/2013.
TABELA IV
VALORES A SEREM APLICADOS SOBRE UNIDADE FISCAL DE BRUMADINHO – U F B

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE DE UFB

1. Licença para localização e funcionamento por estabelecimento e por classe de área (m²) 
efetivamente ocupada no setor da atividade.

(Por ano)

1.1 – Industriais e produtores

Até 100 m2 1

De 101 a 250 m2 2

De 251 a 700 m2 5

De 701 a 2000 m2 8

Acima de 2000 m2 10

1.2 – Comerciais

Até 30 m2 0,3

De 31 a  60 m2 0,5

De 61 a 120 m2 0,8

De 121 a 250 m2 1,2

De 251 a 500 m2 3

Acima de 500 m2 5

1.3 – Prestadores de Serviços (empresa, sociedade de profissionais e demais entidades com 
lucrativos ou não)

Até  30 m2 0,3

De 31 a  60 m2 0,5

De 61 a 120 m2 0,8

De 121 a 250 m2 1,2

De 251 a 500 m2 3

Acima de 500 m2 5
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1.4 – Atividades minerárias, terminais de carga, descarga e de manobras operacionais de 
manutenção.

Até 10.000 m² 30

De 10.001 a 20.000 m² 70

De 20.001 a 40.000 m² 400

De 40.001 a 80.000 m² 900

De 80.001 m² e Acima 2.400

2 – Licença para o comércio eventual ou ambulante

2.1 – Autorização para o exercício do comércio 0,25

3 – Licença para execução de obras particulares

(por ato)

Aprovação de projeto por análise 0,2

Vistoria Técnica por visita 0,4

(por m²)

3.1 – Construções

Concessão de alvará de construção 0,02

Concessão de “habite-se”, inclusive numeração do imóvel 0,005

3.2 – Modificação e ampliação aprovação do projeto

Concessão do alvará de modificação 0,005

Concessão de “habite-se” 0,005

3.3 – Demolições 0,01

3.4 – Execução de loteamento

Aprovação de projeto de loteamento 0,001

Modificação do projeto aprovado ou Diretriz de Projeto de Loteamento ou Ratificação 0,0002

Anuência em Retificação Urbana 0,001

Anuência em Retificação Rural 0,0002

3.5 – Autorização para desmembramento e/ou remembramento 0,001

Licença para publicidade. (por autorização)

4.1 – Painel, cartaz ou anúncio, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, coloca-
dos em muros, madeiramento, painéis especiais, cercados tapumes, tabeletas ou em qual-
quer outro local permitido, por metro quadrado e por ano ou fração.                                                  

0,1

4.2 – Mostruários, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colocados fora do 
estabelecimento saindo que em galerias, estações, abrigos, veículos ou em qualquer outro 
local permitido por metro quadrado e por ano ou fração.

0,06

4.3 – Publicidade feita com a utilização de veículos, pessoas, música, animais (circos, etc.), alto 
falante ou qualquer outro aparelho sonoro ou de projeção fotográfica, por dia.

0,3

5 – Licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, por autorização por ano. 0,8

6 – Demais licenças não discriminadas nos itens anteriores, nas condições especificadas. Por ato

6.1 – Autorização 0,1

6.2 – Permissões 0,5

6.3 – Concessões, inclusive taxi, anual. 0,6

7 – Emissão de Declaração de Conformidade / Não Conformidade para Atividade Minerária (Por Documento)

Até 10.000 m² 30

De 10.001 a 20.000 m² 70

De 20.001 a 40.000 m² 190

De 40.001 a 80.000 m² 470

De 80.001 m² e Acima 1.200
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NOTAS:
A Licença para prorrogação de horário de funcionamento a que se refere o item 1 será calcu-
lada a razão de 3% ( três por cento ) ao dia do valor devido por ano.
No caso do item 3.1, será cobrado, além da taxa, o custo da placa fornecida para numeração 
do imóvel.
No caso de mais uma atividade no mesmo local, o calculado da taxa de Licença de Funciona-
mento será efetuado com base total e na principal atividade.

Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 13 DE 14 DE JANEIRO DE 2014
Revoga o Decreto nº 313 de 03/12/2013, e nomeia servidor para atuar como  pregoeiro nos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidores municipais para atuarem como pregoeiros nos procedimentos licitatórios, confor-
me disposto no inciso IV, art. 3º da Lei Federal nº 10.520, de fevereiro de 2002, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada a designação constante do art. 2º do Decreto nº 313 de 03/12/2013, da  servidora Miriam Tereza Rodrigues dos Santos da 
função de PREGOEIRO nos procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo, equipamentos e serviços com recurso do Fundo 
Municipal de Saúde. 
Art. 2º. Fica designada a servidora Miriam Tereza Rodrigues dos Santos para atuar como PREGOEIRA em procedimentos licitatórios da Prefeitura 
Municipal.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 313 
de 03 de dezembro de 2013.
Brumadinho, 14 de janeiro de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14 DE 14 DE JANEIRO DE 2014
“Dispõe sobre aposentadoria compulsória e declaração de vacância de cargo do servidor que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO que o servidor João Batista da Silva, titular do cargo efetivo de Agente Operacional I, matrícula 001539, em 10 de janeiro de 
2014 atingiu a idade limite para a aposentadoria compulsória do cargo efetivo de que é titular em virtude de nomeação por concurso público 
e posse em 02/01/1999;
CONSIDERANDO que haverá a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria compulsória do cargo efetivo de que é titular nos termos do 
art. 65, inciso IV da Lei Complementar Municipal Nº 39/2004,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aposentado compulsoriamente, do cargo de que é titular, o servidor efetivo, JOÃO BATISTA DA SILVA, matrícula 001539, a partir de 
10 de janeiro de 2014, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso II da CF, art.,  69, 70 e 72, da Lei Complementar Municipal 39/2004 e IN 03/2011 
do TCE/MG.
Art. 2º. Fica declarada a vacância, a contar de 10/01/2014, da vaga ao cargo de Agente Operacional I, ocupado pela Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA, 
matrícula 001539, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a aposentadoria compulsória do servidor.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2014.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de janeiro de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 15 DE 14 DE JANEIRO DE 2014
Revoga o Decreto 315 de 05/12/2013 e Delega competência ao Secretário Municipal de Fazenda nos casos que especifica e dá outras providên-
cias.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII, 
CONSIDERANDO  a necessidade de o Prefeito Municipal ter de ausentar-se, eventualmente, da sede da Administração Municipal para represen-
tar, pessoalmente, o Município em eventos ou para atender a compromissos oficiais no horário de expediente administrativo; 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 8º, Incisos VII, XV e especialmente o XXII da Lei Municipal Nº 1.715/2009 que “Dispõe sobre a estrutura orga-
nizacional da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Brumadinho”; 
CONSIDERANDO, finalmente, o disposto no Art. 103, § 1º, Inciso II da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica delegada ao Secretário Municipal de Fazenda, Geraldo Luiz Machado de Rezende, RG-MG626.844, a competência para assinatura de 
notas de liquidação e ordens de pagamento, inclusive eletrônicas, ficando ainda autorizado a proceder a realização das despesas necessários 
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para a perfeita consecução dos fins da administração, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), durante a administração 2013/2016.
Parágrafo único.  A ordenação de despesa de liquidação e/ou efetivação de pagamento por ordem de pagamento à vista (cheques), nos termos 
estabelecidos no caput do artigo, fica condicionada à assinatura conjunta do Secretário Municipal de Fazenda e do Tesoureiro Municipal, Dióge-
nes Venâncio Maciel, RG-M7.349.688, designado para exercer a função de Tesoureiro pelo Decreto Nº 006 de 02/01/2013.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº. 315 de 05/12/2013.
Brumadinho, 14 de janeiro de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Torna público 7º Termo Aditivo Contrato nº 062/2011 - Obj: Prestação de serviços de locação de ônibus e van. Contratada: TRADIÇÃO BRASIL 
TURISMO LTDA - Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2014. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público 9º Termo Aditivo Contrato nº 067/2009 - Obj: Prestação de serviços de locação de caminhões prensa coletores de lixo com ca-
pacidade de 15m³, para coleta de lixo domiciliar urbano, com no máximo 05 anos de uso, e locação de veículo provido de carroceria especial. 
Contratada: INFRATER ENGENHARIA LTDA - Prorrogação do prazo de vigência até 30/03/2014. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público 2º Termo Aditivo Contrato nº 114/2013 - Obj: Prestação de serviços de execução de limpeza/capina e roçação de estradas vicinais, 
escolas, postos de saúde das unidades operacionais e administrativas da prefeitura. Contratada: CONSERVADORA REIS & REIS LTDA - ME - Pror-
rogação do prazo de vigência até 28/07/2014. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saude Brumadinho - Homologo PP 061/13, ref. aq. de combustível automotor p/frota de veículos do munícipio, forn. 
parcelado,sendo venc.: Ipiranga Produtos de Petróleo – item: 01 e 02.Vr total: R$2.352,800,00 . Brumadinho,06.01.14 - José Paulo Silveira Ataíde- 
Gestor do Fundo Mun.de Saúde Brumadinho.

Fundo Municipal de Saude Brumadinho - Comunica: Pregão Presencial n° 063/2013. Ref. Aquisição de Protetor Solar. Revoga-se o processo: Falta 
de propostas classificadas. Pregão Presencial n°065/2013. Ref. Aquisição de Reagente para determinação de hemograma com comodato de 
equipamentos. Revoga-se o processo: Por conveniência Administrativa. José Paulo Silveira Ataíde/Secretário M de Saúde.

Fundo Municipal de Saude Brumadinho - Homologo, PP 075/13, ref. aq. de curativo hidrocoloide 10 X10 cm e outros, forn. parcelado, sendo 
venc.: Cirúrgica Agalma Ltda: itens: 02,03,06,07; DCB Dist. Cir. Brasileira Ltda: 01,04,05,08, 09, 10, 11; LM Farma  Ind. e Com. Ltda - item: 12. Vr total: 
R$106.784,00. Brumadinho, 06.01.14 - José Paulo Silveira Ataíde - Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.
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