
Brumadinho, 10 de março de 2015 Página 1 de 3Diário Ofi cial de Brumadinho - Edição 384

"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 criptográfi cos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsifi cada, 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
B R U M A D I N H O

Prefeitura implanta Coleta 
Seletiva Inteligente no município

Entre as ações estão, a distribuição de sacos 
plásticos e instalação de containers coletores

A Prefeitura inicia nos 
próximos dias a distribui-
ção dos sacos de coleta se-
letiva à população. Sob res-
ponsabilidade da Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável, a distribuição se-
rá feita de porta em porta, 
diretamente nas casas dos 
moradores do município. 

A adoção do saco inte-
gra o projeto de implanta-
ção da Coleta Seletiva In-
teligente no município, 
proposta que inclui a ins-
talação de containers cole-
tores em Postos de Entrega 
Voluntária (PEV).  Além da 
Ascavap, na Sede, o proje-
to prevê a implantação de 
coleta na área rural, com a 
ativação do galpão de Casa 
Branca.

O projeto de Coleta Sele-
tiva Inteligente foi lançado 
na última sexta-feira, 6 de 
março. Acompanhado do 
secretário de Governo, Car-
los Mendes e do adjunto 
de Meio Ambiente, Marcos 
Luiz de Aguiar, o Prefeito 
Brandão visitou a Associa-
ção dos Catadores de Mate-
riais Recicláveis de Bruma-
dinho (Ascavap), onde foi 
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Encosta da Serra da Moeda | Foto: Luiz Carlos
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apresentado o modelo do 
saco de coleta seletiva que 
será distribuído à popula-
ção. Brandão destacou o al-
cance social, econômico e e 
ambiental da proposta da 
iniciativa da Prefeitura. 

Além de agilizar e otimi-
zar as operações, o uso dos 
sacos vai racionalizar a cole-
ta seletiva porta-a-porta no 
município, dentro do que 
estabelece a Lei 12305/10, 
da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS), que 
prevê uma ação comparti-

lhada entre o Poder Público 
e a sociedade civil. 

Brumadinho encontra-
-se na vanguarda da polí-
tica de gestão de resíduos 
sólidos em relação à maio-
ria dos municípios brasilei-
ros, inclusive aos que pos-
suem população superior. 
O município conta com o 
Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Só-
lidos (PGIRS), além de pos-
suir um Aterro Sanitário em 
pleno funcionamento.

A implantação do siste-

ma de Coleta Seletiva In-
teligente respresenta uma 
das soluções ao problema 
da destinação dos resíduos 
sólidos urbanos, para o li-
xo gerado diariamente nas 
cidades. A coleta seletiva 
possibilita a diminuição da 
quantidade de lixo envia-
da para o Aterro Sanitário, 
bem como a redução do 
consumo de energia, além 
de manter a cidade limpa e 
transformar os resíduos em 
fonte de trabalho e renda 
para os catadores.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 44 DE 10 DE MARÇO DE 2015.
“Dispõe sobre a possibilidade da dispensa parcial e provisória dos documentos exigidos pelo Decreto 205 de 01/10/2014 e dá outras providên-
cias.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII e nos termos da Lei Orgânica Municipal, 
CONSIDERANDO que, a entrega diretamente a União e Estado das informações exigidas pelo Decreto 205/2014, pode gerar duplicidade de 
informações;
CONSIDERANDO, que o Município tem Termo de Cooperação Técnica devidamente assinado com o DNPM;
CONSIDERANDO, ainda, a queda da arrecadação relativa às empresas no segmento mineral;
DECRETA:
Art. 1º - Fica dispensada provisoriamente a apresentação dos documentos estabelecidos no art. 2º, parágrafo 1º e 2º item II, III, V, VII, VIII, X do 
Decreto Municipal 205/2014;
Parágrafo Único – Havendo dificuldade de obtenção dos documentos estipulados no caput desse artigo perante os órgãos federais e/ou esta-
duais, será notificada a empresa para providência do mesmo.
Art. 2º - A Licença de Localização e Funcionamento será emitida provisoriamente em virtude da não apresentação dos documentos estipulados 
no art. 1º desse Decreto.
Parágrafo único – O alvará será expedido definitivamente após a obtenção de toda a documentação prevista no Decreto 205/2014.
Art. 3º - A validade da Licença de Localização e Funcionamento será de até 90 (dias) podendo ser prorrogada por igual período, para possibilitar 
a obtenção dos documentos listados no art. 1º.
Art. 4º - O pagamento da Taxa de localização e Funcionamento antecede a expedição da Licença. 
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de março de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Brumadinho, 09 de março de 2015.
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
•DIA: 19 de Março de 2015.
•HORÁRIO: 13h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro.
•Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata do dia 05/02/2015
- Eleição do novo presidente do CMDCA
- Readequação das planilhas dos Projetos Estação 100% Social e Estação Arte e Cultura.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
MONICA MARIA SALES DE OLIVEIRA
Vice-Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 3º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 142/2013, de confecção de impres-
sos gráficos - banners, até 25/05/2015.Vlr. R$17.470,00. Antônio Brandão/prefeito. Obs. publicação extemporânea por motivos de tramitação 
interna
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PRFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público 1º termo aditivo para prorrogação e acréscimo quantitativo do contrato nº 197/2013 de serviços 
técnicos para revisão do plano diretor. Vlr. R$460.504, 47.Antônio Brandão/prefeito Obs.publicação extemporânea devido a tramitação interna

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
36

DISPENSA 
09

Art. 24 – inciso II

Inscrição de curso de Controle 
Interno ll para o servidor Ronaldo 

Pereira Santos, a pedido do de-
partamento de Controle Interno. 

R$429,00
ASSOCIAÇÃO
MINEIRA DE

MUNICIPIOS- AMM

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
39

DISPENSA  
11

Art. 24 – inciso II
Aquisição de semente de feijão 

carioca perola, a pedido da Secre-
taria Municipal de Agricultura. 

R$5.370,00 CAPRI LTDA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO CP 
012/2014 – PA 0197/2014 – OBJ: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADI-
NHO/MG–amparo legal no art. 49 da Lei Federal 8.666/93 E, NA Súmula 473 do STF. DESPACHO A DISPOSIÇÃO INTERESSADOS SITE: brumadinho.
mg.gov.br e Site: brumadinho.registrocom.net. Fica aberto aos interessados prazo para recurso nos termos legais.

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 33/2015 - Ficam convalidados os descontos em folha do servidor HELIO CUSTODIO GOMES, relativo a valores devidos à Prefeitura 
Municipal de Contagem, em razão de infração de transito do veículo Renault Sandero Exp 16HP – Placa OWI-2914. Os descontos serão relativos 
a 01 (uma) multa, efetuados em 03 (três) parcelas no valor de R$ 34,05/ Henerson Rodrigues de Faria.
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