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Assentamento Pastorinhas 
retoma produção de alimentos

Recuperação foi possível graças ao trabalho de limpeza e 
revitalização das lagoas realizado pela Prefeitura

Após registrar queda su-
perior a 70% na produção de 
hortaliças e legumes no ano 
passado devido à seca, o As-
sentamento Pastorinhas co-
memora a recuperação das 
lavouras.  A normalização da 
produção na comunidade 
foi possível graças ao traba-
lho que a Prefeitura realizou 
de recuperação das capta-
ções de água nas lagoas do 
local dentro do Projeto La-
goa Viva.

No ano passado, devido 
à falta de chuvas, as lagoas 
do assentamento estavam 
completamente assoreadas, 
o que comprometeu sensi-
velmente a produção. Uma 
das líderes do assentamento, 
a produtora Valéria Antônia 
Silva Carneiro assinala que a 
produção de hortaliças cul-
tivada pela comunidade foi 
muito afetada porque não 
havia água para irrigar as la-
vouras. A situação só come-
çou a melhorar após a lim-
peza e a revitalização das 
lagoas do assentamento. 

No assentamento de 142 
hectares, 20 famílias vivem 

agrotóxicos, queimadas e 
desmatamentos. A forma de 
produção também é susten-
tável por preservar a quali-
dade do solo e das fontes de 
água, além de incentivar o 
processo associativo.

Em relação ao Lagoa Viva, 
o projeto foi lançado em se-
tembro do ano passado. Ini-
ciativa pioneira da Prefeitura 
voltada para a recuperação 

de lagoas e açudes nas pro-
priedades rurais do municí-
pio, o projeto envolve as se-
cretarias municipais de Meio 
Ambiente e Agricultura.

O Lagoa Viva é uma das 
ações da Prefeitura voltadas 
para o fortalecimento da 
agricultura familiar do mu-
nicípio. Esse apoio tem sido 
fundamental ao setor em 
Brumadinho.

Thiago França

Pico dos Três Irmãos| Foto: Luiz Carlos
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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

do cultivo e comercializa-
ção de hortifrutigranjeiros. 
No local, são cultivadas mais 
de 30 tipos de hortaliças e 
legumes, com uma produ-
ção em torno de 15 tonela-
das por mês. 

 O assentamento é exem-
plo na produção agroecoló-
gica, que dispensa o uso de 
ações danosas ao meio am-
biente, como o emprego de 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 03 de 14 de JANEIRO DE 2015
“Dispõe sobre a nomeação de servidores para compor a Junta de Recursos Fiscais e dá outras providências”
Considerando o Decreto nº 050 de 18 de fevereiro de 2013 que “Dispõe sobre a regulamentação dos Capítulos III, IV, V e VI da Lei 940 de 26 de 
Dezembro de 1997 que “Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Brumadinho”, institui o Regulamento Interno da Junta de Recursos 
Fiscais e dá outras providências”:
DECRETA:
Art. 1º – Fica nomeada a Junta de Recursos Fiscais, composta pelos servidores do quadro permanente:
I – Membros Titulares:
a – Cerson Machado Filho – Presidente
b – Márcia Ferreira da Fonseca – Vice-Presidente
c – Emerson Albino da Silva – Secretário
d – Bruna Rita de Paula – Membro
II – Membros Suplentes:
a – Maria Betânia Ambrósio da Silva – Suplente do Presidente
b – Andréia Cláudia Romão da Silva – Suplente do Vice-Presidente
c – Vânia Ferreira da Fonseca – Suplente do Secretário
d – Adilson do Carmo Júnior – Suplente do Membro
Parágrafo Único – O mandato dos nomeados constantes deste artigo será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, a critério da Adminis-
tração.
Art. 2º – Poderão ser concedidos aos membros titulares da Junta de Recursos Fiscais, servidores do quadro permanente, 20% (vinte por cento) 
sobre o salário base a título de gratificação por encargos eventuais, conforme preceitua o art. 96, § 1º da Lei Complementar 39 de 26 de Julho 
de 2004, alterada pela Lei Complementar 062 de 19 de Maio de 2011, após sua regulamentação.
§ 1º – Não fará jus ao recebimento da gratificação constante neste artigo o servidor investido em cargo em comissão ou tiver atingido o máximo 
permitido por lei.
§ 2º – O suplente fará jus à percepção da gratificação constante deste artigo somente enquanto estiver substituindo o titular, calculado propor-
cionalmente ao período de sua permanência, desde que não esteja investido em cargo em comissão e não tenha atingido o máximo permitido 
por lei.
§ 3º – A Junta de Recursos Fiscais poderá requerer apoio jurídico na Procuradoria Geral do Município, se necessário.
§ 4º – A Junta de Recursos Fiscais se reunirá sempre que convocada oficialmente pelo Presidente, instalando-se em ambiente físico determinado 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, a qual ficará administrativamente subordinada.
Parágrafo Único – A convocação de que trata este artigo deverá ser feita com antecedência mínima de forma a evitar prejuízos das funções 
originárias dos mandatários.
Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 04 DE 14 DE JANEIRO DE 2015
“Dispõe sobre realinhamento da tarifa de serviço público municipal de transporte coletivo e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal; e
Considerando o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, o § 2º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/95;
Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.342/2003 e artigos 15 e 16 de Regulamento Anexo ao Decreto nº 058/2003;
Considerando que as tarifas do transporte público municipal não sofrem reajuste desde 29 de dezembro de 2011;
Considerando que o sistema metropolitano concedeu reajustes de 6,21% em 30 de dezembro de 2012; 6,57% de reajuste em 18 de abril de 2014 
e mais 12,78% de reajuste em 28 de dezembro de 2014;
Considerando que a linha de Brumadinho a Belo Horizonte obteve um reajuste de 21,85% acumulado de 2011 a 2014;
Considerando que o COMUTRAN APROVOU REALINHAMENTO nas tarifas de transporte público municipal de Brumadinho;
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Considerando o inciso XI do art. 40 da Lei 8666, bem como as cláusulas contratuais relativas ao reajuste e reequilíbrio econômico,
DECRETA:
Art. 1º. As tarifas do serviço público de transporte coletivo de passageiros do Município de Brumadinho sofrerão os seguintes realinhamentos:
A rota de Suzana / Retiro do Chalé sofrerá REDUÇÃO, passando de R$3,25 para R$2,50;
A rota de Aranha / Retiro do Chalé sofrerá REDUÇÃO, passando de R$3,60 para R$2,50;
As rotas de Suzana / Brumadinho; Palhano / Brumadinho; Piedade do Paraopeba / Brumadinho via Casa Branca; São José do Paraopeba / Bru-
madinho; Casinhas / Brumadinho; Toca, Mato Dentro, Eixo Quebrado / Brumadinho via Águas Claras; Brumadinho / Coronel Eurico via Aranha 
sofrerão realinhamento passando de R$4,65 para R$5,00;
As rotas circulares de Conceição do Itaguá, Cohab, São Conrado e Salgado Filho, sofrerão realinhamento passando de R$1,75 para R$2,00, e,
As rotas de Tejuco, Parque da Cachoeira e Soares, sofrerão realinhamento passando de R$1,95 para R$2,20.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de “0,00h” (zero hora), de sábado, dia 17 de janeiro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de janeiro de 2015.
ANTÔNIO BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. AVISO: A PMB torna público a Abertura dos documentos de Habilitação das empresas consideradas vence-
doras no  Pregão Pres.096/14, Proc. Adm. 218- Aquisição de Mobiliário para Secretaria Municipal de Educação. Abertura 19/01/2015, as 10:00hs.  
Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 246/2014, para construção de alça de acesso ao Bairro São Conrado, com 
mão de obra, fornecimento e aplicação de material. T.P 014/2015. Contratada: Construtora Mestra Empreendimentos e Consultoria Ltda. Vlr. 
R$588.319,52. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo Aditivo ao contrato nº 178/2013, para prorrogação de prazo até 13/09/2015 e, 
acréscimo quantitativo em 24%. Vlr. R$95.219,10. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho - SEMA, torna pública a realização de Reunião Pública 
dia 25 de fevereiro de 2015, às 19:00 h, na Câmara Municipal de Brumadinho, para apresentação dos estudos referentes à Licença de Operação 
do empreendimento “Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), Classe 3, de interesse da empresa GREEN METALS BRUMADINHO PROCESSA-
MENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA. (CNPJ: 21.112.860/0001-97”, localizado Margem Esquerda da Rodovia Municipal Brumadinho – Casa Branca, km 
7, Brumadinho, MG. Informa que o processo de licenciamento ambiental, incluindo os estudos pertinentes à fase do licenciamento ambiental, 
estará disponível aos interessados na SEMA-Brumadinho (Rua José da Silva Fernandes, 105, bairro Lourdes, Brumadinho-MG), de 07:00 h às 
16:00 h, a partir do dia 25/01/2015. Haverá transporte aos moradores de Córrego do Feijão, Alberto Flores, Parque da Cachoeira e Tejuco. Maiores 
informações: (31) 3571-3545.
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