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Começa a campanha de 
vacinação contra a Febre Aftosa

Todos os animais do rebanho bovino com até dois anos de idade devem receber a dose da vacina

Pecuaristas têm até o dia 
30 deste mês para vacinar o 
rebanho contra a febre af-
tosa. A segunda etapa da 
Campanha Nacional de Va-
cinação começou no último 
dia 1º.

A Secretaria Municipal 
de Agricultura, Desenvolvi-
mento Econômico, Pecuária 
e Abastecimento alerta que 
todos os animais com até 
dois anos de idade devem 
receber a dose da vacina. A 
vacinação contra a febre af-
tosa garante a proteção do 
rebanho.

cumentos necessários, co-
mo notas fiscais da compra 
da vacina que são adquiri-
das nas redes credenciadas. 
Com a nova plataforma, os 
pecuaristas podem fazer a 
declaração eletrônica, infor-
mando os dados via inter-
net.

O IMA colocou à dispo-
sição no site uma cartilha 
com o passo a passo que o 
pecuarista deve seguir. Já 
as revendedoras disponi-
bilizam os dados da venda, 
com a nota fiscal eletrônica, 
que podem ser acessados e 
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Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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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

Nessa segunda etapa de 
vacinação, os pecuaristas 
podem fazer a declaração 
pela internet. Neste ano, o 
Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) criou uma 
plataforma online para fa-
cilitar o processo de com-
provação de venda e de-
claração da imunização do 
animal diretamente pelo si-
te (www.ima.mg.gov.br).

Normalmente, o pecua-
rista faz a declaração nos es-
critórios regionais do IMA 
ou na Secretaria de Agricul-
tura, onde apresenta os do-

confirmados pelo pecuaris-
ta para a declaração eletrô-
nica.

O novo sistema, que ain-
da não é obrigatório, deve 
dar mais agilidade e como-
didade ao produtor e mais 
transparência ao processo. 
Mas, caso prefira, o pecua-
rista pode continuar infor-
mando os dados presencial-
mente.

Em caso de dúvida, o pe-
cuarista pode entrar em 
contato com a Secretaria 
Municipal de Agricultura 
pelo telefone 3571-2388.
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Errata

ERRATA. Na publicação do dia 3/11/2014.  no DOM n° 303, na tabela da página 3, nas fichas 529 e 524, onde se lê: “Manutenção do CRAS/Serviços 
Prog. de Abrigo Integral à Família PAIF" leia-se “Manutenção do CRAS/Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF".

Atos do Executivo

ATO REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL 
LEI N° 2.102 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre a questão de garantir, regularizar e igualar a prestação de serviços aos permissionários de táxi 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 - Os permissionários do serviço municipal de táxi no Município de Brumadinho, poderão fazer ponto ou parar para pegar ou para descer 
passageiros em qualquer ponto de táxi do Município, na Sede, nos Distritos ou nos povoados, sem distinção de ponto ou tempo de permissão.
Parágrafo Único: Não haverá distinção ou limitação de local para o atendimento e exercício da atividade ou da prestação do serviço dos permis-
sionários. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 05 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO QUE VENCIDOS OS PRAZOS RECURSAIS, E NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE 
RECUSOS QTO A INABILITAÇÃO DA EMPRESA R. BORGES CONSTRUÇÕES LTDA TP 011/2014, FICA MARCADO PARA O PROXIMO DIA 11/11/2014 
ÀS 09:30 HORAS REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DO PROCESSO.

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 25, caput e inc. II, Lei 8.666/93 a Inex. Licitação, por notória especialização, p/ prest. serv. super-
visão clinico-institucional, p/ 12 meses,  através do profissional Jacques Akerman. Vr. est. R$ 7.200,00. Brumadinho, 04.11.14 – Antônio Brandão 
– Pref. Municipal

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Aviso adiamento de licitação – O FMS comunica aos interessados que foi adiada, sine die, a data de abertu-
ra da Concorrência 02/14, ref. prest. serv. elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares p/ obras do Hosp. de Brumadinho. 
Inf.: 3571.7171/2923. Brumadinho, 05.11.14 – José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. de Saúde.

Fundo Mun.de Saude Brumadinho - Homologo PP 44/14,ref.aq.de poltrona reclinável e colchão de solteiro p/ UPA, forn.único, sendo venc.: 
Geordane José Mendonça e Cia Ltda – ME – item:2;JGMR  Com. e Atac. e Var.de Prod. de Uso Pessoal Ltda – itens: 01. Vr total R$10.678,20. - Bru-
madinho,05 de novembro de  2014 José Paulo Silveira Ataide -Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Homologo PP 015 / 14, ref. a cont. de empresa especializada p/ prest. de serv.de man. preventiva e corretiva em veículos automotores, linha 
leve, média e pesada, máq. Automotivas, com forn. de peças genuínas e ou originais, pelo prazo de 12 meses, sendo  venc. : Heloisa Flávia Freitas 
Malta Silva Me –lote 23: desc.65 %, vlr R$60,00; lote 26: desc.60%, vlr R$ 60,00, lote 27: 55%, vr R$ 65,00.Lote 24: revogado. - Brumadinho,05 de 
novembro de  2014 José Paulo Silveira Ataide -Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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