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Entidades são beneficiadas com doação de fraldas
Fraldas foram arrecadas pela Prefeitura durante o

2º Passeio de Mountain Bike 

A
rquivo Liga M

unicipal de D
esportos

Pôr do sol  em Marques! Foto: Thiago França Duarte

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Brumadinho, sexta-feira, 5 de dezembro de 2014  Ano 2 Edição 328

 O 2º Passeio 
de Mountain Bike, 
promovido pela Prefeitura 
garantiu a arrecadação de 
centenas de pacotes de 
fraldas. Todo o material 
foi repassado para a Liga 
Municipal de Desportos 
de Brumadinho e doado 
a entidades, como a 
APAE de Brumadinho e 
as creches Nilza de Lima 
Sales e Padre Michael.
 Além de 
promover a prática 
esportiva, a ação ajuda 

a dezenas de crianças 
com necessidades 
especiais e famílias com 
dificuldades financeiras.
Cada participante doou 
no ato de sua inscrição 
um pacote de fralda. 
 Realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos, 
o 2º Passeio de Mountain 
Bike de Brumadinho foi 
realizado no dia 15 de 
novembro e contou com 
mais de 90 ciclistas de 
Brumadinho e região. 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 276 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso 
VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe sobre 
a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá outras 
providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Cristiany Augusta Mendes Chefe de Divisão 30/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 30 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 277 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso 
VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe sobre 
a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá outras 
providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal 
nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Thiago Magela de Carvalho Diretor de Departamento 01/12/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Talles Vinicius de Oliveira Costa Chefe de Divisão 01/12/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Jaqueline França Rodrigues Chefe de Setor 01/12/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 278 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
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ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME CARGO ADMISSÃO

Naiane Lopes Lacerda Chefe de Setor 05/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 279 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NOME CARGO ADMISSÃO

Cristiany Augusta Mendes Assessor Administrativo 01/12/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO ADMISSÃO

Edson Tadeu Ribeiro Chefe de Divisão 01/12/2014

Talles Vinicius de Oliveira Costa Assessor Administrativo 01/12/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 280 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014
“Exonera, a pedido, o servidor Antônio Marcos Rodrigues Chaves, ocupante do cargo efetivo de agente oficial especializado I, que menciona”. 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES CHAVES, matrícula 9893, empossado em 04/11/2014, exonerado, a pedido, a partir de 03 
de dezembro de 2014, do cargo de agente especializado I, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de dezembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Homologação: Pregão Presencial 108/14 Aquis. de aparelhos de ar condicionado com instalação, p/ a Sec. 
de Administração, Sec. de Agricultura, Controladoria, Sec. de Esportes e Procuradoria, mediante fornecimento único. Empresas vencedoras:  
Apoio Licitações e Serviços Ltda. – ME Valor R$9.200,00; Ar Cool Ltda. – ME Valor: R$ 14.490,00; Luiz Fabio Soares – ME Valor: 27.590,00; Valor 
Total: R$ 51.280,00 Antônio Brandão-Prefeito.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que o Supermercado Super Bruma Ltda. através 
do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 075/ 2014 – , solicitou  Licença Ambiental Simplificada (LAS) para o empreendimento localizado 
na Avenida Vigilato Braga,n°100,Centro,Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do 
processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 
hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que o César Luiz Antunes, através do Processo 
de Licenciamento Ambiental n.º 068/ 2014 – solicitou Licença Ambiental Simplificada Corretiva (LASC) para o empreendimento Fazenda Agro-
pecuária Paraíso do Sol Ltda. localizada em Sapé, s/n°, zona rural, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários 
para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na 
SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que CLARO S.A, através do Processo de Licen-
ciamento Ambiental n.º 082/ 2014 – solicitou Licença de Operação para o empreendimento Estação Rádio Base MGSZD80, instalada na Fazenda 
Alberto Flores, s/n°, mina Córrego do Feijão, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização 
do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 
16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Kênia Alves Teodoro Vieira, através do 
Processo n.º 082/ 2014 – solicitou Licença Ambiental Simplificada para o empreendimento Madeireira Brumadão Ltda, instalada na Rua Itaguá, 
n°85, Progresso, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo solicitados no 
FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de 
Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que o Green Metals Soluções Ambientais S.A. 
através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 120/ 2014 –, solicitou Licença Ambiental Simplificada para instalação de um Posto de 
Abastecimento de Combustíveis localizado a margem esquerda da Rodovia Municipal 202, s/n°, Km 7, zona rural, Brumadinho-MG. Informa que 
foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo dentro do que é pedido no FOB (Formulário de Orientação 
Básica), que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de 
Meio Ambiente. 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA torna-se Público a Ata da Reunião Ordinária, que foi realizada no dia 05 de se-
tembro 2014.
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CODEMA, realizada no dia cinco de setembro de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de Brumadinho - MG. Abertura e 
verificação de quorum: Com o quorum suficiente, foi instalada a reunião ordinária do CODEMA, às 09h15min, presidida pelo Presidente Hernane 
Abdon de Freitas. Conselheiros Presentes: Marcos Luiz de Aguiar - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); 
Hernane Abdon de Freitas - Titular (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades 
Civis de Defesa do Meio Ambiente); Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Márcio Roberto dos Santos - 
Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap); Antônio Sérgio dos Santos 
Vieira - Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Loteamentos); Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho); 
Antônio Aluisio de Oliveira Figueiredo – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Jane Alves Fernandes - Titular (Secretaria de 
Educação); Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administra-
ção Pública); Franco Lopes Lacerda - Suplente (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Solange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secre-
taria de Obras e Serviços Urbanos); Sophia Machado Lamounier - Titular (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Marta Gomes de Deus 
Boaventura - Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Enilton de Oliveira - Suplente (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Sérgio 
Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim). Foram Registradas as justificativas de faltas dos seguintes Conselheiros: Fernanda Narciso Maxi-
miano Barcellos - Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais); Flávio D’Alva Simão 
- Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); José Antônio de Morais - Titular (Secretaria de Saúde). Faltas sem justificati-
va: Sulamita Moreira Fernandes - Suplente (Instituto Inhotim); Renato Nogueira Mota - Suplente (Secretaria Municipal de Saúde); Renata Mari-
liam Parreiras e Soares - Suplente (Câmara Municipal de Brumadinho); Maria Lucia Videira Guedes - Suplente (Sociedades Civis de Defesa do 
Meio Ambiente); Adriana Regina Braga Silva - Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Marlene Aparecida dos Santos - Suplente 
(Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Sônia Rosana Mendes Modesto – Suplente (Secretaria de Educação); Sulamita Moreira Fernandes - Su-
plente (Instituto Inhotim); Hélio Furquim - Suplente (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Eurico Carneiro Vianna - Suplente (Se-
cretaria de Agricultura); Fernando França Drumond - Suplente (Empresas Construtoras de Terraplanagens e Loteadoras); Maria Isabel Apolinário 
- Suplente (Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba); Cláudio Augusto Teixeira - Suplente (124ª Sub - Seção OAB-MG). Presentes ainda 
os visitantes e convidados: Jane Pereira, Valdinéia Morais, Marina Duque Silveira, Sarah Helena Campos Silva, Maurício de Oliveira, Lucas Romário 
Lara, Alessandra Coelho Ferreira, Marciano Reis Mariano, Renata Rocha Ribeiro, Alexandra Andrade Gonçalves Costa (Servidores da Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente), Antônio Paulorinho (visitante), Marcos Vinícius (Advogado da SEMA), Elizabet da Cruz Paraguay (visitante), Lúcio 
Flávio Lamounier (visitante); Marcos Antônio do Carmo (visitante).  RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: I: Abertura 
da reunião e verificação de quorum. O Presidente Hernane Abdon de Freitas iniciou a reunião, tendo em vista o quórum suficiente, procedeu 
com as justificativas de faltas acima citadas. Item II. Aprovação da ata da reunião anterior: Colocou em votação a Ata da reunião Ordinária do dia 
25 de Abril de 2014, ficando aprovada por unanimidade. Item  III. Eleição do 2º Secretário e membro para Conselho de Cultura. III.1. Apresenta-
ção de interessados (conselheiros titulares) para o cargo de 2º Secretário. Lenice Neves Guimarães (SEMA) esclareceu que o segundo secretário 
era o Marcos Luiz de Aguiar, e o Presidente era automaticamente o Secretário e na lei estava que a SEMA tinha que ter um titular e um suplente, 
sendo que o titular era o Marcos Luiz de Aguiar e a suplente Lenice Neves Guimarães. Com a alteração feita na lei o titular passou a ser automa-
ticamente o Secretário para que ele ocupe o cargo de Presidente e o Marcos Luiz de Aguiar ficou como suplente, sendo assim eu Lenice Neves 
Guimarães, deixei de ser conselheira do CODEMA. Nessa situação como o Regimento Interno estabelece que para ser membro da diretoria tem 
que ser titular, o Marcos Luiz de Aguiar fica impedido de ocupar esse cargo. O Presidente Hernane Abdon de Freitas abriu a palavra para os con-
selheiros titulares interessados a ocupar o cargo de segundo secretário no CODEMA para se manifestarem, ficando eleito por unanimidade 
Sérgio Viana Bruno Júnior (representante do Instituto Inhotim). III.2. Indicação de membro para representar o CODEMA como Suplente no Con-
selho de Cultura. Lenice Neves Guimarães (SEMA) explicou que esse item de pauta também é em decorrência da mudança da Lei. Disse que 
como conselheira do CODEMA, ela e o Marcos representava o conselho de Cultura, com a saída dela como conselheira do CODEMA será preciso 
de um novo membro para representar o Conselho de Cultura juntamente com o Marcos, como suplente. O Presidente Hernane Abdon de Freitas 
abriu a palavra para os Conselheiros se manifestarem, ficando indicado o Srº. Lucas Machado de Sales (representante da Câmara Municipal de 
Brumadinho) como suplente do Marcos no Conselho de Cultura. IV. Revisão do Regimento Interno e da DN CODEMA 04/2013. IV.1. Discussão e 
votação da Proposta de Revisão do Regimento Interno do CODEMA, desenvolvida pela Comissão de Legislação Ambiental. Sirlei de Brito Ribeiro 
- Titular (124° Sub - Seção OAB) informou que na reunião anterior do CODEMA foram informados quais seriam os pontos principais onde houve 
algumas alterações. Lembrou que esses pontos foram propostos a alterar devido a algumas dificuldades encontradas nesse período que esta-
mos no CODEMA. Esclareceu o Artigo. 29, Parágrafo. 3º do Regimento Interno, que trata da substituição de entidade, que teria que definir o 
procedimento na hipótese de inexistir substituto que tenha passado pelo processo seletivo. É necessário definir se a nova indicação será pelo 
Prefeito ou pelo Conselho.  Disse que o Regimento Interno atual não dispunha sobre a exclusão de entidade por não ter participado de nenhu-
ma reunião e por não ter enviado nenhum suplente e nem titular, embora ter sido convocado. Por esse motivo fez se necessário a colocação 
desse artigo para evitar situações dessa natureza. Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) perguntou se a lei apro-
vada da composição do CODEMA terá alguma alteração? Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) em resposta ao Lucas disse que 
não há necessidade de alteração na lei porque a lei já traz definição de alguns órgãos e que a alteração do regimento seria apenas para os casos 
de instituição elegíveis. Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública) sugeriu que em caso de va-
cância esse assunto deverá ficar no CODEMA, o presidente conduz o assunto e os conselheiros discutem. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titu-
lar (Secretaria Municipal de Agricultura) disse que quando for por vacância de entidade Civil, o conselho decidirá; se a representação for da 
prefeitura, ele acha que caberia o Prefeito decidir. Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) concordou 
com a fala do Roberto Bendia, e disse que se o membro for excluído por não comparecer nas reuniões a entidade ainda pode nomear, e se a 
entidade não tiver interesse em participar exclui. Sugeriu que abrisse um edital e se alguém interessar vem para o CODEMA para ser votado. 
Lenice Neves Guimarães (SEMA) explicou que o CODEMA tem cadeiras que são natas e cadeiras que são elegíveis e que no inicio do ano de dois 
mil e treze, o CODEMA passou por um processo seletivo, entidades se habilitaram e foi feito edital, convocando-se entidades para concorrer à 
vaga no CODEMA. Alguns segmentos ficaram em lista de espera e não foi eleita por não ter mais de uma vaga. Hoje temos um caso específico 
inclusive é o último item de pauta que é a Associação Àguas Cristalinas, única concorrente que se habilitou e foi eleita no segmento de Associa-
ção Comunitária. Foi indicada como Conselheira titular a Srª Beatriz Vignolo Silva e como Suplente Srº Benjamim José de Sales, ambos perderam 
seus mandatos por terem mais de três faltas sem justificativas. A entidade foi notificada pela SEMA por várias vezes, mas não se manifestou. A 
alteração do Regimento Interno atual seria prever a substituição da entidade. Informou ainda que o mandato do CODEMA está ocorrendo e que 
está prejudicando o quórum, e que teve edital e nenhuma outra entidade se colocou para participar.  Ficou definido que a nova indicação será 
feita através de edital. Foi colocado em discussão o Artigo. 66 do Regimento Interno que trata das Comissões Permanentes. Foi feita uma altera-
ção, onde era “relacionamento com as Mineradoras” será “relacionamento com as Empresas”. Cria-se um parágrafo único onde diz que essa co-
missão de relacionamento com as empresas não poderá ser composta por representantes do segmento produtivo. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular 
(124° Sub - Seção OAB) informou que foi uma sugestão da comissão e que se apresenta ao CODEMA para apreciação. Lenice Neves Guimarães 
(SEMA) esclareceu que quando foi criada a Comissão Especial de Relacionamentos com as Mineradoras, se deu por uma deliberação específica 
de instituição dessa comissão. Na época, o CODEMA optou que a comissão não poderia ter membro representante de Indústrias Extrativas Mi-
nerais. Ao generalizar com relacionamento com empresa, a comissão colocou do segmento produtivo, porém o segmento produtivo está no 
conjunto de segmento da Sociedade Civil no CODEMA e não existe um terceiro segmento chamado produtivo. Antônio Sérgio dos Santos Vieira 
- Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Loteamentos) discordou dessa alteração e disse que “se o segmento dentro do CODEMA 
não tem direito de defender os interesses da iniciativa privada, é melhor não ter essas instituições no Conselho”. E disse ainda que cada colegia-
do elege seus segmentos e não o Regimento Interno. Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) disse 
que o conselheiro da iniciativa privada não se limita só dentro de uma comissão e que a participação do Conselheiro não está sendo excluída. 
Marcos Luiz de Aguiar - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) sugeriu que integrasse no Regimento Interno, 
que os suplentes também participem das comissões, porque muitas vezes o Presidente tem dificuldades em compor as comissões. O Presiden-
te Hernane Abdon de Freitas colocou em votação o Regimento Interno com a nova redação. Quanto a inclusão do parágrafo que veta a partici-
pação do setor produtivo na Comissão de Relacionamento com as empresas, foi Aprovada a inclusão, com sete votos a favor e seis votos contra. 
IV.2. Discussão e votação da proposta de Revisão da Deliberação Normativa CODEMA nº 04/2013, desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambien-
te. Lenice Neves Guimarães (SEMA) informou que a nossa Deliberação Normativa Municipal foi criada pela SEMA juntamente com a SEMAD, 
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comissão de Licenciamento Ambiental e com a Comissão de Legislação  do CODEMA. E que no dia a dia temos encontrado situações que justi-
fica mudanças de alguns aspectos nessa DN 04/2013, assim como situações colocadas pelo Estado que influenciam e até modificam orientações 
anteriores, inclusive relacionadas com supressão de Mata Atlântica, mesmo vinculada ao licenciamento Municipal. Disse que já tem um trabalho 
desenvolvido pela SEMA e que precisa da oficialização do Estado e de algumas definições de competência para que possamos voltar com esse 
assunto ao CODEMA. Lembrou que a nossa DN está sendo repassada pelo Estado como modelo para vários Municípios e esse aperfeiçoamento 
vai contribuir de forma geral para o Estado também. Foi sugerido pelo conselheiro Douglas passar pelas comissões antes de levar ao CODEMA. 
Lenice Neves Guimarães (SEMA) informou que irá aguardar a resposta do Estado para acionar as comissões. Será a comissão de Licenciamento 
em conjunto com a comissão de Legislação. Foi proposto uma moção ao Estado para obter respostas oficiais sobre as questões que interferem 
no licenciamento municipal. Foi colocada em votação a moção de recomendação da DN 04/2013 sendo aprovada por unanimidade. ItemV. 
Processos de Licenciamento Ambiental.V.1- Licença de Operação Corretiva do empreendimento “Telefônica Brasil S/A.” para instalação de ante-
na de telefonia móvel celular, de interesse de Telefônica Brasil S/A, localizado na Fazenda Rocinha, s/n, Distrito de Piedade do Paraopeba, Bru-
madinho, MG. Marina Duque Silveira (SEMA) explicou o parecer técnico e informou que a antena está localizada entre Piedade do Paraopeba e 
Casa Branca, em uma estrada interna da Fazenda da Rocinha e que a Vivo irá fazer uma substituição de Antena que já existe. Disse que hoje 
existe duas antenas que foi aval da Sema e essas Atenas foram instaladas na época por questões técnicas e agora vão substituí-las. Disse que a 
manifestação da SEPLAC, do Jurídico e da SEMA foram favoráveis. Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) pergun-
tou qual a diferença entre uma antena e outra e porque a substituição das mesmas? O Presidente Hernane Abdon de Freitas em resposta ao 
Lucas Machado informou que a antena que foi colocada anteriormente é uma torre, chamamos de antena, mas é torre. Essa torre é específica 
de uma operadora, já a nova torre recebe várias operadoras em uma só torre por isso está sendo substituída. Em seguida colocou em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Item V. Processos de julgamento de Auto de Infração Ambiental. V.1- Solange Alves da Silva – Recurso ao 
CODEMA - Auto de Infração n. 140/2011. Marcos Luiz de Aguiar - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) disse 
que em reuniões anteriores esse processo já foi relatado. Informou que a Solange Alves foi multada no valor de cinco mil reais e entrou com 
recurso na SEMA, mas foi indeferido. Como faculta lhe interpor recurso de segunda instância a autuada encaminhou para o CODEMA, então está 
para ser aprovado ou não pelo CODEMA. Informou sobre o parecer jurídico do Drº. Walter que é favorável a não manutenção da multa devido à 
autuada ser analfabeta e viúva e ele como fiscal não concordou com o que o Dr. Walter diz que no entender dele ela poderia cometer crimes, e 
com esse relato no entender dele da o direito de qualquer pessoa cometer crime contra a natureza. Falou também sobre o relatório feito pelo 
Conselheiro Flávio Simão que em reunião anterior foi convocado a fazer.  Disse que a decisão é do conselho. Vários conselheiros sugeriram re-
dução da multa ou até mesmo recuperação da área. O Presidente Hernane Abdon de Freitas disse que legalmente pode aplicar através do CO-
DEMA o máximo de desconto da multa de 60%, é ainda através de TAC assumindo compromisso de recuperação da área. Informou ainda que 
esse é o limite permitido por lei. Ficou decidido pelos conselheiros a redução de 60% da multa com celebração do TAC. Item VI: Projeto Bruma-
dinho Natureza e Arte. VI.1. Retorno de vistas solicitado pela conselheira - Titular Solange Aparecida de Jesus Amorim, representante da Secre-
taria de Obra,s para o Projeto “Brumadinho Natureza e Arte”, de interesse de Marcos Antônio do Carmo, área verde do Bairro Salgado Filho. So-
lange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) esclareceu que não é contra o projeto e que o local 
escolhido para o projeto fica ao lado do cemitério Parque das Rosas e que a Secretaria de Obras vem recebendo vários pedidos de aumento do 
Cemitério. Como o Marcos Antônio pede concessão de dez anos da área, durante esse período pode surgir a ampliação do cemitério e sugeriu 
que o projeto fosse localizado em outra área. Marcos Antônio do Carmo disse que vem tentando realizar esse projeto desde o ano de dois mil e 
dez e que foi feito um parecer técnico e esse parecer foi favorável, há pouco tempo foi feito outro parecer técnico e foi desfavorável. Ele acha que 
se é um parecer técnico não poderia mudar, pois os técnicos que foram lá todos são estudados para isso. Informou que esse projeto vai benefi-
ciar não só ele, mas sim a população de Brumadinho e aos turistas. O Presidente Hernane Abdon de Freitas informou que o pedido de vistas da 
conselheira Solange tem fundamento devido ao crescimento da cidade e devido ao desenvolvimento com a demanda da ampliação do cemi-
tério Parque das Rosas. Marcos Luiz de Aguiar - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) informou que a questão 
biológica e a questão da monocultura não quer dizer que a monocultura dessa espécie implica na reprovação do projeto, nós, como biólogos, 
fazemos a sugestão ao projeto porque, caso alguma praga aconteça, o empreendedor perderá todo seu projeto, isso pode ser evitado caso te-
nha um engenheiro agrônomo para acompanhar o projeto.  O Presidente Hernane Abdon de Freitas sugeriu que o CODEMA designasse a SEMA 
para realizar uma nova reunião, para que esse projeto seja abortado para uma área específica, e que a SEMA juntamente com o Marcos Antônio 
buscasse uma nova área que pudesse acampar o projeto e desenvolver um novo estudo, comum acordo para votação. A Sugestão foi acatada 
por todos e em seguida perguntou se todos estavam de acordo com o parecer técnico. Todos ficaram de acordo. Item VII: Previsão Orçamentária 
para o Fundo Municipal de Meio Ambiente 2015. VII.1. Referendamento da proposta orçamentária para o exercício 2015.  Lenice Neves Guima-
rães (SEMA) informou que anualmente todas as Secretarias respondem por suas pastas, encaminham para a procuradoria uma proposta orça-
mentária para o exercício seguinte. A Procuradoria formata a proposta de Lei Orçamentária anual e compete ao CODEMA com base na Lei de 
Instituição do CODEMA manifestar quanto ao orçamento da SEMA para o ano seguinte. Foi referendada, com algumas sugestões, a proposta de 
Orçamento para o Fundo de Meio Ambiente para o exercício 2015. Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Adminis-
tração Pública) elogiou em nome do Governo do Estado essa iniciativa da Prefeitura de Brumadinho pelo o Projeto Lagoa Viva.  Item VIII : Denún-
cia do Senhor Antônio Paulorinho.VIII.1. Manifestação da SEMA acerca da denúncia do morador de Córrego do Feijão, Antônio Paulorinho, refe-
rente ao assoreamento de curso de água ocasionado por estrada da mineração Vale. Foi apresentado o relatório de fiscalização da SEMA, e 
decidiu-se pelo encaminhamento da denúncia à SUPRAM, que, conforme a Lei Complementar Federal nº 140/2011 é o órgão competente para 
fiscalizar os empreendimentos dos quais figurou como órgão licenciador. Item IX. Assuntos Gerais. IX.1. Representação do segmento das Ações 
Comunitárias no CODEMA. Foi decidido pela realização de um edital para suprimento da vaga do segmento das Ações Comunitárias no CODE-
MA. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 12h 00min, pelo Presidente Hernane Abdon de Freitas. O Secre-
tário eleito Sérgio Viana (representante do Inhotim) redigiu a presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião 
Ordinária. Brumadinho, 05 de Setembro de 2014.



Brumadinho, 5 de dezembro de 2014 Página 7 de 8Diário Oficial de Brumadinho - Edição 328

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

REUNIÃO ORDINÁRIA 05/12/2014. Resumo das Deliberações da Reunião Ordinária do CODEMA realizada no dia 05 de dezembro de 2014, no Au-
ditório da Secretaria de Educação em Brumadinho, presidida pelo Vice - Presidente Carlos Diniz Murta Filho. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES POR 
ITEM DE PAUTA:  I: Verificação de quórum e abertura da reunião: com o quórum instalado, a reunião foi aberta às 9:00 h. II. Aprovação da ata da 
reunião anterior: Foi aprovada por unanimidade, sem emendas, a ata da reunião ordinária de 05 de setembro de 2014. III. Processos de interven-
ção em área de APP.  Referendamento: Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente para poço artesiano em Casa Branca. 
Foi colocado em votação o referendamento, sendo aprovado por unanimidade. IV. Projeto Brumadinho Natureza e Arte. Cessão de área verde 
para implantação de Projeto Artístico Natureza e Arte. Foi aprovado por unanimidade o uso da área verde do bairro São Bento, com a ressalva 
de que a SEMA se encarregue da análise dos aspectos técnicos referente ao projeto. V. Processos de Licenciamento Ambiental Simplificada. V.I. 
Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC para o empreendimento “Loteamento Rela”, localizado no bairro Rela, Brumadinho – MG, classe 
1. Foi apresentado, colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade, com condicionantes. Foi recomendado que a SEMA apure o 
processo de infração da SOCIENGE, para execução de Projeto de Reconstituição da Flora na APP do rio Paraopeba. V.2- Licença Ambiental Sim-
plificada – LAS para o empreendimento “Loteamento de Adilson Agostinho Sales Silva”, localizado na Fazenda Santa Cruz, Distrito de Conceição 
de Itaguá, Brumadinho – MG, classe 1. Foi apresentado, colocado em votação e aprovado por unanimidade, com condicionantes. V.3- Licença 
Ambiental Simplificada – ¬ LAS para o empreendimento “Loteamento Silva Prado”, Brumadinho – MG, classe 1. Foi apresentado, colocado em 
votação e aprovado por unanimidade, com condicionantes. V.4- Licença de Operação¬ ¬– LO para o empreendimento “Vivo S/A Estação Rádio 
Base (ERB) - BIH”, localizado na Estação Carlos Newlands, s/n, Brumadinho – MG, classe 1. Foi apresentado, posto em votação e aprovado por una-
nimidade, com condicionantes. VI. Processo Seletivo para edital Associação Comunitária. Foi aprovada por unanimidade a proposta de edital, e 
foi indicada a Comissão de Legislação para acompanhamento. VII. Assuntos Gerais: Área do Monumento Mãe D’água.  Diante da confirmação da 
SEMA de que a Área da Ferrous está situada no interior da Unidade de Conservação, o CODEMA aprovou a manifestação por unanimidade. VIII. 
Encerramento: A reunião foi encerrada às 10:30 h. (a) pelo Presidente Carlos Diniz Murta Filho.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

PORTARIA Nº 003/2014
Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Especial Inventariante de bens móveis no âmbito da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Coordenação - SEPLAC, para o encerramento do exercício financeiro de 2014
O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 1.715/2009, e
Considerando a necessidade de se fazer o inventário dos bens móveis em uso no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordena-
ção, tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada Comissão Especial Inventariante especialmente para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação 
desta Portaria, inventariar os bens móveis em uso no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. 
§ 1º A Comissão Especial Inventariante será composta pelos seguintes servidores:
I.Danilo Muniz Braga – Presidente
II.Daniel Ramos de Carvalho – Secretário
§ 2º Do inventário a Comissão deverá lavrar o relatório a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração no prazo de 03 (três) dias 
úteis após o seu término.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
Cerson Machado Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 069/14, p/ aq. carne bovina, suína, aves e pescados p/ 
PMB, c/forn. parc. Entrega prop: 19.12.14, às 13:00 hs. Pregão Pres. 070/14, p/ aq. prod. hortifrutigranjeiros, c/ forn. parc. Entrega prop: 19.12.14, 
às 10:00 hs. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide 
– Secretario Saúde

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/
MG; Contratada: Cristina Maciel Buffet Ltda-ME. Objeto: fornecimento de lanches e buffet para as solenidades a serem desenvolvidas pela Câ-
mara Municipal de Brumadinho. Cláusula 1ª) Na Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade 
inicialmente prevista para os itens 01 a 12 constantes da tabela que integra o contrato nesta cláusula; Cláusula 2ª) Em decorrência do acréscimo 
previsto, a Cláusula 5.1 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: “5.1 – Pela execução do objeto indicado neste instrumento, a CON-
TRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), a ser paga de forma parcelada, 
correspondente a cada solicitação feita pelo setor responsável”; Cláusula 3ª) As demais cláusulas permanecem inalteradas.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/MG; 
Contratada: Helena Karam Amorim Neta-ME. Objeto: fornecimento de pães para os servidores da Câmara Municipal de Brumadinho. Cláusula 
1ª) Na Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade inicialmente prevista para os itens 13 e 14 
constantes da tabela que integra o contrato nesta cláusula; Cláusula 2ª) Em decorrência do acréscimo previsto, a Cláusula 5.1 do Contrato passa 
a vigorar com a seguinte redação: “5.1 – Pela execução do objeto indicado neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a impor-
tância global de R$ 15.937,50 (quinze mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a ser paga de forma parcelada, correspondente 
a cada solicitação feita pelo setor responsável”; Cláusula 3ª) As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/
MG; Contratada: Unimed Belo Horizonte Cooperativa do Trabalho Médico. Objeto: prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e 
hospitalar em apartamento individual, com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação, com co-participação, aos Servi-
dores do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho e seus dependentes. Cláusula 1ª) Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 
18/2013 até a data de 07/11/2015. Cláusula 2ª) Os valores da co-participação dos Beneficiários, previstos no item 1.3 da “Cláusula Primeira – Do 
objeto” e no Título “Do Serviço e da Co-Participação” do Anexo Único ao contrato em tela, passam a vigorar com os seguintes valores: - Consul-
tas e Exames Especiais: R$ 10,35 (dez reais e trinta e cinco centavos); - Exames Simples: R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos). Cláusula 3ª) As 
demais cláusulas permanecem inalteradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho/MG; 
Contratada: Cleide Angélica Sandi Vieira-MEI. Objeto: contratação de empresa especializada na realização de trabalho fotográfico e de filmagem 
para registro de eventos da Câmara Municipal de Brumadinho. Cláusula 1ª) Fica alterado o item 05 da planilha contida na “Cláusula Primeira – Do 
Objeto”, do instrumento contratual em referência, passando a vigorar com a seguinte redação:

Item Especificação Un. Qtde.
Preço
total

05

Serviços de fotografia e impressão de álbum com capa dura; tama-
nho: 35 cm altura x 26 cm largura; cor lilás; constando o logotipo 
da Câmara; escrita fonte arial, na cor preta; com 110 (cento e dez) 

fotos para o evento “Entrega de Títulos e Honrarias”, a realizar-se em 
21/11/2014.

Unidade 01 R$ 2.995,25

Cláusula 2ª) Em decorrência da modificação prevista, fica também alterado o valor global do contrato, passando o item 5.1, da “Cláusula Quinta 
– Do Preço, da Entrega e do Pagamento” do instrumento contratual a vigorar com a seguinte redação: “5.1 – Pela execução do objeto indicado 
neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 8.894,06 (oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e 
seis centavos), a ser paga de forma parcelada, correspondente a cada solicitação feita pelo setor responsável.”
Cláusula 3ª) As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 28/2014. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada:  ACS 
Serviços de Desenhos Técnicos, Construção, Digitalização e Arquivamento EIRELI. Objeto: elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico para os prédios que compõem a Sede da Câmara Municipal de Brumadinho. Valor: R$ 7.090,00 (sete mil e noventa reais). 
Vigência: 02/12/2014 até a entrega do protocolo do processo no INFOSCIP – Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Portaria nº 123/2014 – Fica designada a Comissão de Avaliação de Desempenho individual dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de 
Brumadinho:
I – Comissão A: Presidente: Marcos Paulo Campos Gonçalves, demais servidores:, Antonina Las Casas de Amorim, Robson da Silva Laia e Solanger 
Aparecida França
II – Comissão B: Presidente: Patricia Carla Silva Faccion, demais servidores:, Natália de Oliveira, Renato Batista Fernandes, Jocimar Gomes
Os Trabalhos serão encerrados até o dia 30 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria nº 124/2014 – Ficam convalidados os descontos em folha do servidor Dirceu Gomes da Silva, relativo a infração de transito no valor de 
R$ 68,10/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria nº 125/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sr. Antonio Marcos Rodrigues Chaves para o 
Cargo de Agente Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria nº 126/2014 – Fica concedido ao Servidor efetivo Robson da Silva Laia, ocupante do cargo Permanente de Agente Administrativo ascen-
são para o nível “V”, conforme enquadramento nos critérios do art. 44 da Lei Municipal 2.031/2013.
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