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Grupo da terceira idade do CRAS 
participa de programa de TV
Atividade integra ações da Prefeitura voltadas aos idosos

O grupo da terceira idade 
atendido pelo Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS) de Brumadinho parti-
cipou nesta quinta-feira, 22 de 
maio, da gravação do progra-
ma Dedo de Prosa, no estú-
dio da TV Horizonte, em Belo 
Horizonte. O programa vai ao 
ar neste sábado, 24 de maio, 
às 19 horas, pelos canais 19 
(UHF), 22 (NET) e 24 (Oi TV).

Apresentado pelo jornalis-
ta Juarez Elisiário, o Dedo de 

social da Prefeitura. Oferece 
serviços básicos para o atendi-
mento a pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. Também atua em con-
junto com as demais instân-
cias municipais de ação social.

O grupo de convivência 
para idosos do CRAS de Bru-
madinho tem como objetivo 
prioritário contribuir para o 
envelhecimento saudável por 
meio de atividades de convi-
vência, socialização, lazer, ar-
te e cultura. As atividades são 

Talles Costa

Pico dos Três Irmãos
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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

Prosa é o primeiro programa 
da televisão brasileira volta-
do para os cidadãos da tercei-
ra idade. 

A participação no progra-
ma da TV Horizonte integra as 
ações da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, vol-
tadas para os cidadãos da ter-
ceira idade.

O Centro de Referência da 
Assistência Social é a porta de 
entrada da rede de proteção 

voltadas para melhorar a au-
toestima das pessoas da ter-
ceira idade, incentivando o 
compartilhamentos dos espa-
ços sociais com outras pesso-
as.

A promoção do envelheci-
mento saudável e a atenção 
ao idoso integram as priori-
dades da Prefeitura na área 
de ação social. Essas ações es-
tão inseridas no serviço de 
convivência e fortalecimen-
to de vínculo promovidas pe-
lo CRAS.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº103 DE 23 DE MAIO DE 2014.
 “Dá nova redação ao Decreto 95 de 06 de maio de 2014 que, ‘Declara ponto facultativo, em parte do expediente, no Município de Brumadinho 
no período da fase de grupos da Copa do Mundo 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 que no ano vigente ocorrerá a Copa do Mundo FIFA no período de 12 de junho a 13 de julho;
CONSIDERANDO que a fase de grupos ocorrerá entre 12 de junho a 26 de junho de 2014,
CONSIDERANDO que a Seleção Brasileira disputará os jogos do grupo A em dias e horários distintos;
CONSIDERANDO o Decreto 163 de 16/04/2014, do Governo do Estado de Minas Gerais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo, parte do expediente, em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Brumadinho; 
nos dias abaixo discriminados:
•12/06/2014 (Jogo: Brasil x Croácia – às 17h);
•17/06/2014 (Jogo: Brasil x México – às 16h) e;
•23/06/2014 (Jogo: Brasil x Camarões – às 17h).
Art. 2º. Para as secretarias e repartições que o expediente se dá entre 7h e 16h, o ponto facultativo terá início a partir de 11h.
Art. 3º. Quanto as secretarias e repartições que o expediente se dá entre 8h e 17h, o ponto facultativo será a partir de 12h.
Art 4º. O disposto no art. 1º não se aplica aos serviços de natureza hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e do Hospital da Sede 
Municipal e a Unidade de Atendimento Integrado – UAI Piedade do Paraopeba, ficando mantidos os serviços essenciais, devendo cada Secre-
taria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respectivos plantões.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº104 DE 23 DE MAIO DE 2014.
“Exonera, a pedido, a servidora Valéria Vilela Belloni Perez, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde IV, 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 a servidora VALERIA VILELA BELLONI PEREZ, matrícula 4107, empossada em 23/01/2007, exonerada, a pedido, a partir de 19 de 
maio de 2014, do cargo de AGENTE DE SAÚDE IV, 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 19 de maio de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº105 DE 23 DE MAIO DE 2014.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - As condições de isenções por lei especial apoiar-se-á em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não poderá ter 
caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
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CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000676/2014, autuado em 27 de 
março de 2014 no Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos Municipais a contribuinte MARCIA MATIAS DE SOUZA LIMA inscrito no CPF sob o nº 903.935.036-
15, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº106 DE 23 DE MAIO DE 2014.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - As condições de isenções por lei especial apoiar-se-á em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não poderá ter 
caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000675/2014, autuado em 27 de 
março de 2014 no Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte VITALINA RODRIGUES PORTO inscrito no CPF sob o nº 028.422.606-86, 
nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº107 DE 23 DE MAIO DE 2014.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - As condições de isenções por lei especial apoiar-se-á em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não poderá ter 
caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000636/2013, autuado em 16 de 
dezembro de 2013 no Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte MARGARETH GENY PARREIRAS LOPES inscrito no CPF sob o nº 
479.842.526-53, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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' DECRETO Nº108 DE 23 DE MAIO DE 2014
“Dá nova redação ao artigo 10 do Decreto 62 de 31 de março de 2014 que, ‘Regulamenta o uso e funcionamento da Patrulha Mecanizada 
pelos pequenos e médios produtores rurais do Município de Brumadinho-MG e dá outras providências’”. 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO a necessidade readequar o artigo 10 do Decreto Municipal 62 de 31 de março de 2014 que, “Regulamenta o uso e funciona-
mento da Patrulha Mecanizada pelos pequenos e médios produtores rurais do Município de Brumadinho-MG e dá outras providências”, de 
acordo com a Tabela do Informador das Construções vigente;
DECRETA
Art. 1º - O artigo 10 do Decreto 62 de 31/03/2014 que ‘Regulamenta o Capítulo IV – Dos custos dos serviços e do pagamento correspondente’, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. Os serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho serão cobrados de conformidade com a seguinte Tabela 
de Preços:
I.Máquinas: na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor/hora segundo da Tabela do Informador das Construções;
II.Caminhões: na base de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções;
III.Caminhão traçado caçamba: na base de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções;
IV.Retroescavadeira: na base de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções.
§ 1º - A base de cálculo do preço dos serviços prestados pela utilização das máquinas e caminhões fica definida nos percentuais mencionados 
nos itens I a IV acima fixados, que incidirão sobre a Tabela do Informador das Construções vigente no mês de abril de 2014. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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