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Prefeitura promove 2° Dia de Campo 
do Produtor de Leite

Produtores recebem orientações sobre pastejo rotacionado,
produção e planejamento na pecuária leiteira

Cerca de 50 produto-
res de leite de diversas re-
giões do município, parti-
ciparam da 2ª edição do 
Dia de Campo do Produ-
tor de Leite. O encontro 
foi realizado no último 
sábado, 23 de maio, no 
Retiro Boa Vista – Fazen-
da do Martinho, na co-
munidade do Eixo Que-
brado, de propriedade 
do Senhor Martinho Mar-
tins de Andrade, também 
produtor de leite.

O Dia de Campo tem 

Thiago França D
uarte
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como objetivo manter o 
produtor informado so-
bre as técnicas de mane-
jo, levando informações 
e conhecimentos, com 
orientações sobre ges-
tão de atividade leitei-
ra, pastejo rotacionado, 
bem como planejamen-
to na pecuária leiteira e 
demais assuntos relacio-
nados ao campo.

No encontro, o Prefei-
to Brandão reconheceu 
a importância da ativi-
dade leiteira para o mu-

nicípio e reforçou que a 
Prefeitura os investimen-
tos que foram feitos nos 
últimos 2 anos para me-
lhorar o atendimento ao 
homem do campo. Bran-
dão também elogiou o 
empenho dos produto-
res para aumentar a pro-
dução de leite.  

Houve também pales-
tras com pesquisador da 
Embrapa Gado de Lei-
te, Emater-MG, palestra 
informativa sobre o Ca-
dastro Ambiental Rural e 

apresentação da empre-
sas parceiras, além de sor-
teio de brindes e confra-
ternização. 

O 2° Dia de Campo do 
Produtor de leite foi uma 
realização da Prefeitura 
de Brumadinho, através 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Desen-
volvimento Econômico, 
Pecuária e Abastecimen-
to, em parceria com a As-
prub - Associação dos 
Produtores Rurais de Bru-
madinho e Emater-MG.

Visita à campo para palestras sobre pastejo rota-
cionado – manejo, uso de herbicidas e adubações
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DOM
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Atos do Executivo

LEI Nº 2.148 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Institui no Município de Brumadinho/MG o Dia Municipal da Conscientização da Prática de Assédio Moral e Sexual Via Internet, o Cyberbulling, 
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. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Brumadinho/MG, no dia 20 de outubro, o Dia Municipal de Conscientização Contra a Prática 
de Assédio Moral e Sexual Via Internet, o Cyberbulling. 
Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.149 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Reconhece a utilidade pública da Associação dos Artistas de Brumadinho - ARTBRUM.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica declarada pelo Município de Brumadinho a utilidade pública da Associação dos Artistas de Brumadinho - ARTBRUM, com Sede pro-
visória na Rua Maia, nº 236-C, Bairro Grajaú – Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.009.770/0001-19, cuja finalidade é 
promover atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.150 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Dá a denominação de GERALDO AVELINO à atual Rua Sete, situada no Bairro Dom Bosco, Sede do Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A atual Rua Sete, situada no Bairro Dom Bosco, Sede do Município de Brumadinho/MG, passa a ser denominada de GERALDO AVELINO. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.151 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Dá denominação a 10 (dez) ruas situadas no Bairro Recanto da Serra II, localidade de Palhano, Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - As ruas abaixo relacionadas, situadas no Bairro Recanto da Serra II, localidade de Palhano, Município de Brumadinho/MG, passam a 
receber as respectivas denominações, na forma que segue:

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DENOMINAÇÃO SOLICITADA (Já praticada)

Rua 13 Alameda dos Ibiscos
Rua 14 Alameda das Hortências
Rua 15 Alameda das Azaléias
Rua 16 Alameda dos Gerânios
Rua 17 Alameda das Begônias
Rua 18 Alameda dos Jasmins
Rua 19 Alameda das Alamandas
Rua 20 Alameda das Rosas
Rua 21 Alameda das Margaridas
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Rua 22 Alameda dos Lírios
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.152 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Obriga as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, contempladas com recursos públicos, a prestarem contas de suas movimen-
tações financeiras.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, obrigadas a prestarem contas de sua movimentação financeira, em 
qualquer situação, devendo a publicação ocorrer no Diário Oficial do Município - DOM.
Parágrafo Único: A obrigação imposta no caput deste artigo se refere somente às entidades contempladas com recursos públicos.
Art. 2º- O descumprimento do previsto no artigo 1º desta Lei acarretará a impossibilidade da entidade receber subvenções do Município de 
Brumadinho, a qualquer título, pelo prazo de 03 (três) anos.
Parágrafo Único: A punição prevista no caput será imposta após regular procedimento administrativo, no qual será assegurada a ampla defesa 
e o contraditório.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.153 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Dispõe sobre a prioridade de vagas em creches para crianças em idade compatível, filhas de mulheres vítimas de violência doméstica.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° -Ficam garantidos, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) as prioridades de vagas em creches para crianças em idade compatível 
com o estabelecido pela instituição, filhas de mulheres vítimas de violência doméstica. 
Art. 2º - Os critérios para a matrícula das crianças serão a apresentação dos seguintes documentos:
a)Cópia do Boletim de Ocorrência;
b)Cópia do Exame de Corpo de Delito.
Art. 3º - De acordo com a necessidade de mudança de endereço da mãe e desde que haja vaga disponível, será concedida e garantida a trans-
ferência de uma creche para outra.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.154 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Fica instituída a ‘Semana do Turismo’ no Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica instituída, no âmbito do Município de Brumadinho/MG, a ‘Semana do Turismo’, a ser comemorada anualmente na última semana 
do mês de dezembro. 
Art. 2º - Através de participações do meio empresarial do Município, serão organizadas atividades envolvendo os profissionais e comerciantes 
do Município, no sentido de se criar uma forma de divulgação na mídia local e estadual dos pontos turísticos do Município.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.155 DE 22 DE MAIO DE 2015
“Dá a denominação de PADRE DANTE ANGELELLI a logradouro público situado no local denominado ‘Fazenda dos Pires’, Bairro Planalto, Sede 
do Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° -Fica denominada RUA PADRE DANTE ANGELELLI a rua sem nome localizada à esquerda da Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo, no local 
denominado ‘Fazenda dos Pires’, no Bairro Planalto, Sede do Município de Brumadinho/MG.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 22 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato 71/2015 cujo objeto é a contratação de serviços de hospedagem do site institucio-
nal da prefeitura municipal de Brumadinho, gerenciamento do domínio e provimento de contas de e-mails corporativos. Empresa: Task software 
ltda-Epp Antônio Brandão/Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 3º termo
 aditivo ao contrato nº 121/2013, de locação de veículos tipo vans executivos e micro-ônibus, para fins de prorrogação de prazo e reequilíbrio 
econômico financeiro em 4,43%, em atendimento as Secretarias de Esportes e Ação Social. Contratada: Viação São Silvestre. R$323.940,00 Vigên-
cia.09/08/2015.  Antônio Brandão/Prefeito

Atos do Legislativo

PORTARIA DP 57/2015 - Considerando Lei Complementar 062/2011 que “Acrescenta e altera dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 
39/2004”; Considerando levantamento do tempo de serviço da servidora em pauta, a qual consta de 25 (vinte e cinco) anos completados em 
08/03/2015;Considerando Processo administrativo DP nº 01/2015, bem como certidões de tempos de serviços, bem como pareceres jurídico 
e orçamentário; Fica concedida a Sra. ANA IVANI FERREIRA AGUIAR a conversão em espécie de 03 (três) meses de Licença Prêmio relativo ao 5º 
quinquênio de efetivo exercício, tomando como base o vencimento devido no Mês do pagamento/ Presidente Henerson Rodrigues de Faria

Portaria DP 58/2015 - Considerando Solicitação do Servidor em pauta; Fica dispensado o Sr. JOCIMAR GOMES do desempenho das atribuições 
de Coordenador da Escola do Legislativo, não fazendo mais jus à Gratificação a qual tinha direito, reintegrando as atribuições do seu cargo efe-
tivo de Agente Administrativo. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a Portaria 07/2015/ Presidente 
Henerson Rodrigues de Faria
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