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Prefeitura realiza
11º Festival do Leite 

Tradicional festa movimentou a comunidade de Coronel Eurico 
A Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos, 
em parceria com a Asso-
ciação Comunitária de Co-
ronel Eurico realizou no úl-
timo final de semana, a 11° 
edição do Festival do Leite.

Luiz Carlos

Foto: Mário Fabiano
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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

Brumadinho, sexta-feira, 12 de junho de 2015  Ano 3 Edição 447

O evento foi aberto na 
sexta-feira, dia 12, com 
uma Missa em Ação de 
Graças. No sábado, dia 
13, a programação co-
meçou com a apresen-
tação da dupla Braz e Zé 
Molaz, tocando modas 

de viola caipira, e logo 
após, Lu e Tchelo fizeram 
o show da noite. 

No domingo, além do 
tradicional campeona-
to de truco, foi montada 
a rua lazer para a criança-
da. A noite foi realizado o 

show de encerramento. 
A grande novidade des-
te ano foi a “Praça do Lei-
te”, montada no local do 
evento, que teve vários 
produtos derivados do 
leite, produzidos pelos 
moradores da região.

A grande novidade deste ano foi a “Praça do 
Leite”, montada no local do evento
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 107 DE 12 DE JUNHO DE 2015.
“Fixa prazos para pagamento de IPTU/TSU no Exercício de 2015 em função de inconsistências na migração de dados do sistema de IPTU e dá 
outras providências”
O Prefeito do município de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, consideran-
do o que dispõe o CTM – Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 025/1997, e de acordo com a Lei nº 060/2010, de 30 de dezembro 
de 2010.
CONSIDERANDO que houve inconsistências na migração de dados dos sistemas de informatização de tributos quando da transferência de in-
formações do antigo sistema para o novo sistema.
CONSIDERANDO que estas inconsistências culminaram com alguns imóveis sem cálculo para cobrança de IPTU.
CONSIDERANDO solicitação da Diretoria do Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda.
DECRETA
Art. 1º - O IPTU/TSU relativo ao ano de 2015 relativo aos imóveis que ficaram sem cálculo poderá ser parcelado em 06 (seis) parcelas iguais e 
sucessivas.
Parágrafo Único - O valor mínimo de cada parcela será de R$ 30,00 (trinta reais).
Art. 2º - O contribuinte que optar pelo pagamento antecipado, em cota única fará jus, nos termos do Art. 6º da Lei Complementar nº 060/2010, 
de 30 de dezembro de 2010, ao desconto de 15% (quinze por cento) do valor do tributo para pagamento à vista, em parcela única.
Art. 3º - Ficam fixados os seguintes prazos de vencimento para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e das Taxas de Serviços 
Urbanos IPTU/TSU relativo ao exercício de 2015:
I – para pagamento em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) do valor do imposto: 30/06/2015.
II – para pagamento sem desconto, dividido em 06 (seis) parcelas iguais não inferiores a R$ 30,00 (trinta reais):
•1ª Parcela até 30/06/2015;
•2ª Parcela até 30/07/2015;
•3ª Parcela até 30/08/2015;
•4ª Parcela até 30/09/2015;
•5ª Parcela até 30/10/2015;
•6ª Parcela até 30/11/2015;
Art. 4º - O pedido de revisão do IPTU/TSU deverá ser protocolado no Órgão de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho e a revisão obedecerá às Normas Internas do referido Órgão, podendo o pedido de revisão ser encaminhado a outros Órgãos da Prefeitura, 
conforme o caso.
Parágrafo Único – O indeferimento do pedido de revisão do IPTU/TSU de 2015 ou das parcelas previstas no Art. 3º, inciso II, do presente Decre-
to e/ou as parcelas não quitadas no prazo estabelecido neste Decreto serão acrescidas das penalidades de juros e multa de acordo com a Lei 
Municipal.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 12 de junho de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 108 DE 12 DE JUNHO DE 2015.
“Prorroga prazo do Decreto 27 de 29 de março de 2010 que ‘Aprova remembramento de lotes localizados no Bairro Jota, sede do Município de 
Brumadinho e dá outras providências’”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO o pedido do interessado relativamente ao remembramento mencionado no Decreto 27 de 29 de março de 2010;
CONSIDERANDO ofício nº 70/2015 da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação;
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo do art. 2º do Decreto 27 de 29 de março de 2010 que ‘Aprova remembramento de lotes localizados no Bairro Jota, 
sede do Município de Brumadinho e dá outras providências’ em mais 180 dias a contar da publicação do presente Decreto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de junho de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Tomada de Preços 006/15. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de publicidade e propaganda para a Secretaria de Governo. Abertura: 15/07/2015, às 10:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou bruma-
dinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.029/15 Aquis. de cestas básicas p/ a Sec. Municipal de Ação Social, mediante forneci-
mento parcelado. Empresa Vencedora: Elo Distribuidora Eireli – Me, valor total: R$96.000,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Presencial 033/15 Contratação de empresa especializada para manutenção, inserção 
e adaptações de novas ferramentas no site da Prefeitura (www.brumadinho.mg.gov.br), no período de 12 meses. Abertura: 25/06/2015, às 
09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou Brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 030/2013, cujo objeto é a Locação 
de Veículos sem Motorista. Vigência: 01/10/2015. Empresa: M&M RENT A CAR LTDA - ME. Antônio Brandão/Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 091/2012, cujo objeto é a Locação 
de Imóvel para abrigar as instalações do Arquivo do Fórum. Vigência: 12/06/2016. Locador: VICENTE BERNARDES FERREIRA. Antônio Brandão/
Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 
031/2013, cujo objeto é a Locação de Veículos sem Motorista. Vigência: 01/10/2015. Empresa: M&M RENT A CAR LTDA - ME. Antônio Brandão/
Prefeito
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