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Prefeitura realiza 1ª
 oficina do CEU

Grupo gestor se reuniu com lideranças do Bairro Cohab para mobilização social   
A Prefeitura de Brumadi-

nho deu mais um passo pa-
ra implantação do CEU - 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados. O grupo gestor 
do se reuniu nessa segunda-
-feira, dia 31 de março com 
lideranças comunitárias e a 
UGL – Unidade Gestora Lo-
cal para realizar a 1ª Oficina 
de mobilização social. O ob-
jetivo das oficinas é escutar a 
comunidade para saber quais 

presidente da Associação Co-
munitária do bairro Cohab, 
Antônia de Sena, entre outras 
lideranças.

O complexo esportivo terá 
2 pavimentos multiuso, com 
área de 3 mil metros quadra-
dos. No local serão construí-
das salas multiuso, biblioteca, 
telecentro, cineteatro/auditó-
rio, com capacidade para 60 
pessoas, além de uma quadra 
poliesportiva coberta, pista 

Luiz  Carlos

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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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

as principais necessidades da 
região e os trabalhos a serem 
desenvolvidos para a popula-
ção local, além de fortalecer 
e formar os gestores para im-
plantação do centro. 

Participaram da oficina, 
a Secretária Municipal de 
Governo, Sandra Brandão, 
a Coordenadora das Ofici-
nas, Cecy Baeta, represen-
tantes do Grupo Gestor, re-
presentantes do Inhotim, a 

de skate, espaço de ginásti-
ca, playground e pista de ca-
minhada. 

O objetivo do centro es-
portivo é integrar num mes-
mo espaço físico, com pro-
gramas e ações culturais, 
práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para 
o mercado de trabalho, servi-
ços sócio assistenciais, políti-
cas de prevenção à violência 
e inclusão digital.
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DECRETO Nº 59 DE  31   DE   MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidores de cargo em comissão  
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 67, Inciso I da Lei Complementar Municipal Nº 39/2004 e nos Arts. 11 e 12 da Lei Nº 1.777/2010, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, a contar de 01 de abril de 2014, os seguintes servidores da Prefeitura Municipal:
 a pedido: José Luiz Bones de Souza, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação. 
- Cerson Machado Filho, do cargo em comissão de Controlador Interno;  
- Luiz Gonzaga de Almeida, do cargo em comissão de Procurador Adjunto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito a partir de 01 de abril de 2014.
Brumadinho, 31 de março de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 60 DE  31   DE   MARÇO DE 2014
“Dispõe sobre nomeação de servidores para cargo em comissão  
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do 
Município, com fundamento nos arts. 22 da Lei Nº 1.715 de 20/03/2009 e arts. 11 e 12 da Lei Nº 1.777/2010, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, a contar de 01 de abril de 2014, nos respectivos cargos em comissão na Prefeitura Municipal, os seguintes servidores:
- Cerson Machado Filho, para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação; 
- Luiz Gonzaga de Almeida, para o cargo de Controlador Interno; e
- Marcelo Fonseca da Silva, para o cargo de Procurador Adjunto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito a partir de 01 de abril de 2014.
Brumadinho, 31 de março de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 61 DE  31 DE MARÇO DE 2014.
“Regulamenta o cadastro e o uso de veículos, máquinas, tratores/outros do Município ou a serviço do Município e dá outras providências 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgâni-
ca Municipal e 
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar  o controle do uso dos veículos do Município ou a seu serviço;
CONSIDERANDO  a necessidade de levantar dados sobre o uso dos veículos para efeito de planejamento e orçamento de despesa,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º, Inciso II do Decreto-Lei Nº 201 de 27/02/1967, que “Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e 
vereadores, e dá outras providências”, e o disposto na Lei Fed. Nº 8.429 de 02/06/1992 que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências”.
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto regulamenta o cadastro, o uso dos veículos, máquinas, tratores e outros do Município ou a seu serviço, e o abastecimento 
pelas bombas de gasolina e de diesel do Município.
Parágrafo único.  Para efeito deste Decreto entende-se como veículo os automóveis, camionetas, ônibus, tratores, caminhões, máquinas agrí-
colas, retroescavadeira, motocicletas e todos os demais veículos motorizados.
Art. 2º. Todos os veículos do Município ou a seu serviço devem ser cadastrados,  mesmo os que não estejam sendo utilizados, obedecendo aos 
seguintes  dispositivos e cronograma:

ASSINATURA DIGITAL
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Atos do Executivo

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
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Telefone: (31) 3571-3001 
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Todos os veículos receberão um número de cadastro.  
O cadastro de veículos será único, a cargo da Secretaria de Administração, e deverá obedecer aos respectivos modelos dos Anexos I e II.
Em cada veículo deverão ser fixados o brasão do Município e, de forma facilmente visível e identificável,  dois adesivos iguais, em locais 
diferentes,  contendo o número de cadastro com algarismos na cor preferencialmente reflexiva preta em fundo branco e medidas previstas no 
Anexo IX. 
Os veículos em uso na data deste Decreto deverão ser cadastrados no prazo de 15 (quinze) dias a partir da entrada em vigor deste Decreto.
Os veículos que o Município venha adquirir ou que sejam colocados a seu serviço a partir da vigência deste Decreto deverão ser imediatamen-
te cadastrados antes de serem usados.
Após o prazo previsto no Inciso IV nenhum veículo poderá ser liberado para uso sem estar devidamente cadastrado.
O controle de uso de cada veículo será feito diariamente ou em cada vez de uso pelo  órgão ou Secretaria a cuja disposição se encontre o 
veículo conforme registro no cadastro (Anexos I e II), obedecendo, respectivamente, aos modelos dos Anexos III, IV,  V e VI.
Art. 3º  Até o dia 10 ( dez) do mês subseqüente todos os órgãos e/ou Secretarias  deverão encaminhar o relatório mensal do uso dos veículos à 
Secretaria de Administração.
Parágrafo único.   A Secretaria de administração condensará os dados por veículo, objetivando levantar a despesa mensal com os mesmos, 
distinguindo os kms. rodados, o consumo de combustível e despesas de manutenção, e encaminhará o relatório final mensal às Secretarias de 
Planejamento e de Fazenda até o dia 20 do mês subseqüente. 
Art. 4º Os veículos só poderão ser usados a serviço do Município, ficando proibido o uso em proveito próprio ou no interesse particular, inclu-
sive para locomoção da residência para o trabalho e do trabalho para a residência.
Parágrafo único. Fica proibido utilizar, em obra ou serviço particulares, veículos, máquinas, equipamentos  ou material de qualquer natureza 
pertencente ao acervo patrimonial do Município ou à sua disposição de uso.
Art. 5º. A requisição de veículo obedecerá ao preenchimento dos Anexos III e IV respectivamente.
Art. 6º. O controle dos abastecimentos de cada veículo pelas bombas de diesel ou gasolina do Município obedecerá aos respectivos anexos VII 
e VIII.
Art. 7º. A solicitação ou requisição de veículo para o transporte de passageiro ou de material obedecerá ao Anexo III.
Art. 8º. Os Secretários de Obras, Ação social, Saúde, Defesa Civil, Governo e o Diretor do Setransb, tendo em vista as urgentes necessidades 
eventuais de determinar pronto atendimento administrativo, deverão   dispor de veículo para locomoção imediata para essa finalidade.  
Art. 9º. Quando não estiverem em uso os veículos deverão permanecer recolhidos nas respectivas garagens dos órgãos ou secretarias.
Art. 10º. A revisão ordinária e manutenção dos veículos  de propriedade do Município cabe à Secretaria de Obras.
Art. 11º. A Secretaria de Planejamento deverá providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de vigência deste Decreto, a  cria-
ção  e implantação de soft específico para informatizar as disposições este Decreto a ser usado nos computadores da Prefeitura.
Art. 12º. Este Decreto entra em vigor 20 (vinte) dias após a data de sua publicação.
Art. 13º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brumadinho,   31  de março de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I     -    DECRETO  Nº 61 DE 31 DE MARÇO DE 2014
Cadastro de veículo de passageiro e de transporte de material

Características do veículo 

Veículo Nº         Sob guarda e controle da Secretaria     Desde

/          /

Tipo Placa Kms 
rodados

Próprio 
do Mun.?

Locado  da Locadora:

Estado de conservação do veículo: Sem 
avaria

Com avaria

Descrição das avarias:

      Data                  Nome do servidor               Assinatura

     /       /
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RONTUÁRIO: registro de ocorrências

ANEXO II     -    DECRETO  Nº 61  DE 31 DE MARÇO DE 2014
Cadastro de máquinas/trator/ e outros

                                Características da (o) máquina/trator/caminhão e outros 

Veículo Nº         Sob guarda e controle 
da Secretaria

    Desde

/          /

Tipo Chas-
sis

Ho-
ras 
de 
uso

Próprio do 
Mun.?

Locado  da Locadora:

Estado de conservação 
do veículo:

Sem avaria Com avaria

Descrição das avarias:

      Data                  Nome 
do servidor

              Assinatura

     /       /

           PRONTUÁRIO: registro de ocorrências

ANEXO IlI    -    DECRETO  Nº 61  DE 31 DE MARÇO DE 2014
Modelo de solicitação de veículo de passageiro ou de transporte de material

Solicitação de veículo  e relatório da viagem

Órgão solicitante:

Para transporte de passageiros Número de passa-
geiros:

Para transporte de material (especificar o material): 

Objetivo da viagem:

Ponto de partida dos  passageiros ou do mater.: Destino:

Data  prevista de saída:         /       /    Horário de saída previsto 
:           :         h

Retorno previsto para:         /       / Hora prevista de chegada:           
:         h  

    Data Cargo do requisitante/ordenador  Assinatura

    /      /

Veículo liberado

De passageiro De transporte de 
material
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 Tipo Placa Comb.
Litros:

Km ao sair
Onde?

   Condu-
tor

 Habil. nº            
Abas-
tecido 
(sim/
não)

Data:         /        / Nome do servidor: Assin.:

                                                                  Relatório referente ao uso do veículo

Data da saída:     /     / Hora:    
:

Chega-
da:     /

Hora:      :               Kms. roda-
dos:

Despesa com combust. e/ou lubrificante? Não Sim Valor  
R$

Despesa com reboque? Não Sim Valor  
R$

Despesa com estacionamento? Não Sim Valor  
R$

Despesa c/ reparos e peças c/o veículo? Não Sim Valor  
R$

Despesa com passagem e/ou táxi? Não Sim Valor  
R$

Soma das despesas:                                                                                                     R$

Houve acidente? Houve BO? Cite o Nº

Houve adiantamento de verba? Não Sim Valor  R$

Indenização a receber: Não Sim Valor  R$

Valor a ser devolvido Não Sim Valor  R$

Cargo: Faixa: Banco: Agência: Con-
ta:

Houve diária de viagem para o condutor? Não Sim Núme-
ro de 
diárias:

Houve diária de viagem para servidor? Não Sim Núme-
ro de 
diárias:

Sim Nú-
me-
ro 
de 
diá-
rias:

Cargo: Faixa:

Observações:

Beneficiário: Declaro que não resido na localidade  de destino.          (Data, nome e assinatura do declarante)

Em       /       /

  ANEXO IV    -    DECRETO  Nº 61  DE 31 DE MARÇO DE 2014
  Modelo de solicitação de máquina/trator/outros

Solicitação de máquina/trator/outros  e relatório do serviço prestado

Órgão solicitante:

Data  prevista de uso:         /       /    
Retorno previsto para:        /       /

Horário de saída previsto :           
:         h
Hora prevista de chegada:           
:         h        
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Finalidade e local da prestação do serviço:

Data Cargo do solicitante Assinatura
     /      /
VEÍCULO LIBERADO

 Tipo Placa Comb. Horas atuais
Litros:
Onde?

Ope-
rador

 Habil. nº do

Data:         /        / Nome do servidor: Assin.:

Relatório do uso do veículo

Data da saída:     /     / Hora:  Chegada Hora:      Horas
usadas:

Despesa com combust. e/ou lubrificante? Não Sim Valor  R$

Despesa com reboque? Não Sim Valor  R$

Despesa c/ reparos e peças c/ máquina? Não Sim Valor  R$

Despesa com passagem e/ou táxi? Não Sim Valor R$

Houve adiantamento de verba? Não Sim Valor  R$

Houve acidente? Houve BO? Cite o Nº

Cargo: Faixa: Banco: Agência: Conta:

Soma das despesas:  R$ Saldo a ser devolvido:         R$

Houve diária para o operador? Não Sim Número 
de diárias:

Cargo: Faixa:

Observações:

Operador:   Declaro que não resido na localidade onde tive de operar a máquina/trator. Data, nome e assinatura do 
declarante. 

Em       /       / Nome As.

ANEXO  V  -   DECRETO  Nº 61  DE 31 DE MARÇO DE 2014
Controle do uso de veículos de passageiros e de transporte de material      -        Folha        /

Cadastro  da Máquina/Trator 

Veículo Nº À disposição da Secretaria Desde

/       /

Tipo Placa Kms. rodados Data do 
cadastro

Assinatura do servidor

Estado de conservação do veículo: Sem 
avaria

Com avaria
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Descrição das avarias:

Controle do uso no mês de                           /2014

Dia Kms. 
iniciais

Abas-
te-
cido? 
(Não/
Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da 
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. Se houve avaria, registrar: Kms. finais Condutor

Kms. 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/
Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret Se houve havaria, registrar: Kms. finais: Condutor

Kms. 
iniciais

Abas-
te-
cido? 
(Não/
Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. Se houve havaria, registrar: Kms. finais: Condutor

Kms. 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/
Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. Se houve havaria, registrar: Kms. finais: Condutor

Kms. 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/
Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. Se houve avaria, registrar: Kms. finais:: Condutor

               
ANEXO  VI   –   DECRETO Nº 61   DE  31  DE MARÇO  DE  2014                                                       
Controle do uso de Máquinas           -             Folha       /
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Cadastro  da Máquina/Trator/outros 

Veículo Nº À disposição da Secretaria Desde

/       /

Tipo Placa Horas usadas Data do cadas-
tro

Assinatura do servidor

Estado de conservação do veículo: Sem avaria Com avaria

Descrição das avarias:

Controle do uso no mês de                           /2014

Dia Horas 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da Pre-
feitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret.e 
indicar local e serviço:

Se houve avaria, registrar: Horas finais: Operador:

Horas 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. e
Indicar local e serviço:

Se houve avaria, registrar: Horas finais: Operador:

Horas 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. Se houve avaria, registrar: Horas finais: Operador:

Horas 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. e
Indicar local e serviço:

Se houve avaria, registrar: Horas finais: Operador:
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Horas 
iniciais

Abaste-
cido? 
(Não/Sim)

Tipo de 
Combust.

Em bomba da
Prefeitura?
(Não/Sim)

Se em fornecedor 
externo: indique o 
nome do fornecedor 

Quantidade em
litros

A serviço da Secret. e
indicar local e serviço:

Se houve avaria, registrar: Horas finais: Operador:

 ANEXO  VII     -    DECRETO  Nº 61 DE 31 DE MARÇO DE 2014
 Controle diário de bomba de abastecimento de gasolina -      Folha       /

   GASOLINA
Litros recebidos:

BOMBA  Nº 
Data:      /       /

   GASOLINA
Litros recebidos:

BOMBA  Nº 
Data:      /       /

Nome e cargo do funcionário responsável Nome e cargo do funcionário responsável

                      ABASTECIMENTOS                       ABASTECIMENTOS

ANO: MÊS: ANO: MÊS:

Dia Veículo 
Nº

Placa   Hora   Litros Dia Veículo 
Nº

Placa   Hora   Litros
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SOMA DOS 
LITROS ABASTE-
CIDOS

SOMA DOS      LI-
TROS
ABASTECI-
DOS

              Data  Assinatura do servidor Data Assinatura do servidor

         /          / /           /
ANEXO  VIII     -    DECRETO  Nº 61  DE 31 DE MARÇO DE 2014
 Controle diário de bomba de abastecimento de Diesel -      Folha       /

   DIESEL
Litros recebidos:

BOMBA  Nº 
Data:      /       /

   DIESEL
Litros recebidos:

BOMBA  Nº 
Data:      /       /

Nome e cargo do funcionário responsável Nome e cargo do funcionário responsável

                      ABASTECIMENTOS                       ABASTECIMENTOS

ANO: MÊS: ANO: MÊS:

Dia Veículo 
Nº

Placa   Hora   Litros Dia Veículo 
Nº

Placa   Hora   Litros
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SOMA DOS 
LITROS ABASTE-
CIDOS

SOMA DOS      LITROS
ABASTECIDOS

              Data  Assinatura do servidor Data Assinatura do servidor

         /          / /           /

DECRETO Nº 62 DE  31  DE MARÇO DE 2014
“Regulamenta o uso e funcionamento da Patrulha Mecanizada pelos pequenos e médios produtores rurais do Município de Brumadinho-MG e 
dá outras providências”. 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO
Art. 1º. Este Decreto tem por finalidade:
I.regulamentar as condições de uso e a manutenção da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho na assistência aos peque-
nos e médios Produtores Rurais do Município de Brumadinho, considerados beneficiários por este Decreto, a título de incentivo às atividades 
agrícolas, agropastoris e ao agro-negócio em geral no âmbito do território do Município de Brumadinho;
II.estabelecer a forma de conservação e da manutenção da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho-;
III.definir os usuários dos serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho;
IV.dar sustentabilidade ao sistema de auxílio e assistência aos pequenos e médios Produtores Rurais do Município de Brumadinho.
Parágrafo único. Para efeito deste Decreto:
a.Patrulha Mecanizada:  são os tratores, máquinas agrícolas, caminhões e outros tipos de máquinas motorizadas ou não, usados na assistência 
aos pequenos e médios Produtores Rurais do Município de Brumadinho.
b.Veículos: o termo veículos citado neste Decreto compreende os tratores, máquinas agrícolas, caminhões e outros tipos de máquinas motori-
zadas ou não, usados na assistência aos pequenos e médios Produtores Rurais do Município de Brumadinho.
c.Beneficiário: é aquele que for beneficiado pela assistência da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS E DOS REQUISITOS PARA ATENDIMENTO
Art. 2º. São beneficiários usuários da Patrulha Mecanizada os pequenos e médios produtores rurais do Município de Brumadinho que atendam 
aos seguintes requisitos:
I.Utilize, predominantemente, mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento rural;
II.os pequenos e médios produtores rurais do Município de Brumadinho cuja renda bruta anual seja de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) 
proveniente da exploração de atividade agropecuária e/ou extrativista;
III.os pequenos e médios Produtores Rurais do Município de Brumadinho que utilizem, no máximo, dois empregados nas atividades econômi-
cas do seu estabelecimento ou empreendimento rural. 
Art. 3º. Para tornar-se usuário dos veículos o pequeno ou médio produtor rural deverá comprovar a sua situação fundiária da seguinte forma:
I.como proprietário da gleba utilizada, deverá apresentar, para comprovar o direito de propriedade, um dos seguintes documentos:
a.cópia da Certidão de Registro da Propriedade expedida pelo  Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, ou formal de 
partilha devidamente registrado no cartório próprio;
b.comprovante de quitação do Imposto Território Rural – ITR. 
II.Como locatário, arrendatário ou comodatário, ou parceiro, que explore área de terra para produção rural, apresentar  contrato com firma 
reconhecida. 
§ 1º – O produtor rural que não atenda às condições previstas no Art. 3º deste Decreto poderá ser beneficiado pelos pequenos e médios Pro-
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dutores Rurais do Município de Brumadinho nas seguintes condições:
a.após terem sido atendidos todos os pedidos de assistência aos pequenos ou médios beneficiários, de modo que não fiquem prejudicados;
b.e obtenha a aprovação do pedido pela maioria simples do Conselho Municipal de  Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS. 
 § 2º - Em hipótese alguma poderá ser atendido produtor rural beneficiário ou não, em desconformidade com os Arts. 2º e 3º deste Decreto.
§ 3º - Terão sempre prioridade os pedidos de atendimento dos pequenos produtores rurais, os assentados e os quilombolas, respeitado o 
Inciso III do Art. 5º. 
§ 4º -  Os produtores rurais que não atendam a qualquer dos requisitos citados nos artigos 2º e 3º deste Decreto poderão ser atendidos pela 
Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho tão logo tenham sido executados todos os planos de atendimento, sem prejuízo 
do produtor rural familiar e tenha aprovação em reunião dos membros do CMDRS, obtida pela maioria de seus membros.  
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA PATRULHA MECANIZADA
Art. 4º - Constituem atribuições da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho: 
I.Executar trabalhos exclusivamente ligados à aração, gradagem, calagem, terraplanagem, destoca, ensilagem, beneficiamento e/ou transpor-
te de produtos agrícolas a preços que assegurem a sustentabilidade do sistema.
II.Executar os seus trabalhos de forma a zelar pela conservação do solo, água e vegetação, evitando a adoção de práticas que possam agredir 
estes recursos naturais.
§ 1º - Em hipótese alguma será executado qualquer serviço em propriedades que ofereçam riscos para  operador/motorista, para os veículos, 
pela situação topográfica do imóvel, tipo de solo e vegetação.
§ 2º - Fica proibido transporte de pessoa/passageiro nos veículos. 
Art. 5º. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento- SMADEPA: 
I.Cobrar rigorosamente dos operadores/motoristas e beneficiários o cumprimento das diretrizes, orientações e deliberações da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento;
II.Manter atualizado o cadastro de agricultores familiares, por setor;
III.Colher as inscrições dos usuários interessados nos serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho, em documen-
tos numerados, para que os beneficiários sejam atendidos, sequencialmente, observando-se o setor de localização. 
IV.Recolher o numerário percebido pelas inscrições, mediante guia a ser expedida pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Prefei-
tura Municipal de Brumadinho;
V.Apresentar, mensalmente: 
a.o balanço financeiro com demonstração das receitas e despesas com o uso e a manutenção da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal 
de Brumadinho; 
b.o número de beneficiários atendidos por setor  e no total; 
c.o número de horas trabalhadas dos veículos. 
VI.Supervisionar os serviços de campo;
VII.Cobrar dos motoristas o zelo pelos veículos e equipamentos;
VIII.Controlar a manutenção dos veículos, a sua lubrificação e revisão, o consumo de combustível e de lubrificantes, não permitindo o uso e 
desvio desses materiais; 
IX.Manter a disciplina e a autoridade sobre os operadores/motoristas, proibindo-lhes os excessos;
X.Levar ao conhecimento do CMDRS qualquer irregularidade de que tome conhecimento referente à execução dos serviços, a fim de ser solu-
cionada em reunião do CMDRS, quando for o caso; 
XI.Registrar, no prontuário do Anexo II do Decreto Nº 61/2014 as ocorrências, acontecidas com os veículos; 
XII.Informar devidamente os operadores/motoristas sobre os serviços a serem executados mediante instrumento escrito de conformidade 
com o Anexos IV e, quanto ao uso e abastecimento do veículo, seguir o Anexo VI do Decreto Nº 61/2014.
XIII.Reunir-se com o CMDRS uma vez por mês, para prestação de contas, relato das atividades e solução de problemas ou dúvidas existentes.
Art. 6º. Constitui dever dos operadores/motoristas da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho:
I.Zelar pelas máquinas (tratores e implementos) veículos e ferramentas que estão sob sua responsabilidade, mantendo-os limpos e em perfei-
to funcionamento;
II.Transcrever, corretamente, as informações para fichas e formulários de controle adotados, inclusive no Anexo IV e VI do Decreto Nº 61/2014;
III.Entregar à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento, no primeiro dia útil de cada sema-
na, os formulários preenchidos no campo, para que possa proceder ao controle dos serviços;
IV.Levar ao conhecimento da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento  todas as ocorrên-
cias ou irregularidades de que, porventura, tenham ciência referente ao serviço;
V.Não fazer uso, em hipótese alguma, de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes no horário de trabalho, sendo passível de dispensa 
imediata aquele que o fizer;
VI.Receber ordens e prestar informações única e exclusivamente da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuá-
ria e Abastecimento;
VII.Portar a Carteira de Motorista, de acordo com a legislação nacional de trânsito;
VIII.Ser qualificados para operar máquinas. 
IX.Caso haja constatação de imperícia ou displicência dos operadores/motoristas, os mesmos serão advertidos e, se houver nova constatação, 
os mesmos serão demitidos imediatamente, por justa causa, a bem do serviço.
X.Cada operador/motorista, ao se deslocar para prestar qualquer serviço solicitado, deverá abastecer o veículo:
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a.Em bomba de combustível da Prefeitura mediante o preenchimento do formulário próprio previsto nos Anexos VII e VIII do Decreto Nº 
61/2014, que “Regulamenta o cadastro e o uso dos veículos, máquinas e tratores do Município ou a serviço do Município e dá outras providên-
cias” 
b.Em bomba de fornecedores, mediante nota fiscal, constando valor e quantidade de combustível ou lubrificante utilizado, devendo os mes-
mos entregar as notas fiscais semanalmente na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento.
XI.A toda despesa com oficina, borracharia e peça efetuada por fornecedor deverá corresponder a respectiva nota fiscal que deverá ser entre-
gue semanalmente na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento;
XII. Os operadores/motoristas da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho terão o seu veículo especificado, ficando os 
mesmos responsáveis por sua manutenção enquanto em seus cuidados.
Parágrafo único.  O registro de horas trabalhadas será feito na ficha de operações que estará com o operador/motorista, devendo a mesma ser 
assinada por ele e pelo beneficiário ou seu preposto, conforme previsto no Anexo  VI do Decreto Nº 61/2014 de  que  “Regulamenta o cadastro 
e o uso dos veículos, máquinas e tratores do Município ou a serviço do Município e dá outras providências” 
Art. 7º. Compete aos usuários da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho:
I.Fazer a sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento;
II.Recolher, antecipadamente, na conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, mediante guia própria, o numerário referente aos 
serviços solicitados;
III.Oferecer aos operadores/motoristas da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho condições mínimas de trabalho, man-
tendo assistência aos mesmos durante a execução dos serviços.
§ 1º – Para o atendimento dos produtores rurais interessados no uso da Patrulha Mecanizada, será recolhido, antecipadamente, o valor de 
100% correspondente ao custo das horas solicitadas, mediante guia a ser emitida pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Prefei-
tura Municipal de Brumadinho. 
§ 2º - As horas programadas, quitadas, pelo beneficiário e não utilizadas serão creditadas para um novo agendamento a ser efetuado no prazo 
de até 12 (doze) meses a contar da data do serviço anteriormente agendado. 
§ 3º - Em caso eventual de inadimplência, o produtor rural perderá o direito ao uso dos serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura de 
Brumadinho enquanto estiver em débito;
§ 4º O débito será cobrado mediante ação própria. 
§ 5º - Para preparo e correção do solo, os usuários deverão manter acesso fácil às áreas, e estas deverão estar livres de tocos, pedras e atoleiros.
§ 6º – Para ensilagem, beneficiamento e/ou transporte de produtos agrícolas, os usuários deverão manter acesso fácil às áreas de corte, colhei-
ta  ou trânsito, bem como pessoal suficiente para a execução do serviço.
§ 7º – Qualquer serviço executado pela Patrulha Mecanizada, veículos ou implementos, que não esteja do gosto do beneficiário, deverá ser 
comunicado, imediatamente, à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento antes do término 
do serviço.
§ 8º - Quando os veículos forem designados para determinado setor, os agricultores deverão ficar atentos e à disposição para que o operador/
motorista possa fazer  todos os serviços solicitados, visto que eles só poderão voltar ao setor depois de ter atendido todos os outros setores.
Art. 8º. Para mudança do serviço da Patrulha Mecanizada  de um setor para outro, deverá ser seguida a orientação técnica da SMADEPA, a fim 
de que seja evitada a transmissão de pragas, doenças e plantas daninhas. 
Art. 9º. Dos direitos dos usuários:
I.O beneficiário dos serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho deverá ter um bom atendimento, com explica-
ções a ele dos trabalhos programados;
II.O produtor rural terá direito a 20 horas/máquina em cada setor, independentemente de quantos sejam os seus terrenos registrados;
III.No período da entressafra compreendido no período de abril a julho de cada ano, o beneficiário poderá utilizar-se de maior número de 
horas/máquina.
CAPÍTULO IV
DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
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 30% (trinta por cento) sobre o valor/hora  segundo a Tabela do Informador das Construções, edição de outubro de 
2006 (página 50);
II.Caminhões: na base de 40% (quarenta por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções vigente.
III.Caminhão traçado caçamba: na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções vigente.
IV.Retroescavadeira: na base de 30% (trinta por cento) sobre o valor/hora da Tabela do Informador das Construções vigente.
Parágrafo único. A base de cálculo do preço dos serviços prestados pela utilização das máquinas e caminhões será reajustada de acordo com 
a variação da Tabela do Informador das Construções vigente à época do requerimento ou inscrição para obtenção dos serviços, mediante 
Portaria da SMADEPA.
CAPÍTUILO V
Das condições de prestação de serviços pela retroescavadeira
Art. 11. Ao serem solicitados os serviços de retroescavadeira o solicitante  deverá juntar ao pedido a autorização prévia do órgão ambiental 
competente, para que possa ser atendido. 
Art. 12. Os serviços solicitados/realizados referentes à retroescavadeira deverão estar em consonância com a Legislação ambiental vigente, em 
especial com o Decreto Federal Nº 43.710/2004, que dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente – APP.
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CAPÍTULO VI
 Do uso da Patrulha Mecanizada em programas e projetos executados pela SMADEPA ou EMATER-MG.
Art. 13. O uso de até 20 (vinte) horas da Patrulha Mecanizada no desenvolvimento de projetos e programas executados pela SMADEPA e 
EMATER-MG, ficará isento de custas, respeitadas as seguintes condições:
I.Ter projeto e programação aprovados pela SMADEPA, quando não elaborados pela própria Secretaria;
II.A propriedade onde forem desenvolvidos o projeto e programas deverá ser de propriedade de agricultores familiares e/ou associações;
III.O uso de hora/máquina superior a 20 horas deverão ser aprovado pelo CMDRS
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14. O território geográfico do Município de Brumadinho será dividido em cinco setores, devendo a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento manter atualizada a relação nominal de todas as comunidades que se encontram em 
cada um dos setores.
Art. 15. A programação e o cronograma dos serviços da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho serão feitos por setor, 
observando-se os itinerários a serem cumpridos, de forma a otimizar, ao máximo, o aproveitamento das máquinas e dos serviços, buscando  
conciliar  a ordem cronológica dos requerimentos por setor. 
Art. 16. A Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho poderá permanecer até uma semana em cada setor.
Art. 17. No período da safra  será priorizado o preparo do solo para lavouras de subsistência.
Art. 18. Assegura-se ao CMDRS poder acompanhar o planejamento, coordenação e execução dos serviços prestados pela Patrulha Mecanizada 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
Parágrafo único. A manutenção dos veículos e equipamentos da Patrulha Mecanizada compete à Secretaria de Obras, assegurando-se ao 
Presidente do CMDRS acompanhar  os serviços.
Art. 19. Quando não houver serviço programado, a Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho ficará liberada para fazer 
serviço em qualquer setor com planejamento de atendimento visando seu bom aproveitamento, economia, eficiência  e bom atendimento ao 
cidadão.
Art. 20. O proprietário ou produtor rural não poderá se beneficiar, mais de uma vez por ano, com a prestação dos serviços regulamentados por 
este Decreto.
Art. 21. Não estando em serviço, os tratores, implementos e veículos que compõem a Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Bruma-
dinho deverão permanecer lavados, lubrificados e recolhidos na garagem do Município.
Art. 22. Nenhum beneficiário poderá transferir ou ceder a outros o trabalho dos veículos que lhe foram programados, nem as horas que lhe 
forem destinadas e não gastas em sua propriedade.
Art. 23. As horas de qualquer serviço prestado pela Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho somente poderão ser aumen-
tadas por deliberação e aprovação do CMDRS, pela maioria dos Conselheiros, observados os valores que promovam a sustentabilidade do 
sistema.
Art. 24. Os veículos ou operadores/motoristas integrantes da Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho não poderão ser 
cedidos ou emprestados a terceiro ou beneficiário para estes mesmos realizar o seu serviço. 
Art. 25. Os operadores/motoristas da Patrulha Mecanizada serão admitidos no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho. 
Art. 26. Os recursos arrecadados com a prestação de serviços pela Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho serão conside-
rados receitas do Município.
Art. 27. A Prefeitura Municipal de Brumadinho terá prioridade absoluta de atendimento às suas necessidades, desde que seja constatado pelo 
Conselho que o serviço é de utilidade pública ou de emergência decretada.
Art. 28. Os veículos da  Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal de Brumadinho, deverão ser cadastrados conforme dispõe o art. 2º do De-
creto Nº 61/2014, conter a placa de bem patrimonial do Município de Brumadinho e as identificações previstas nos Incisos II,  III e IX do artigo 
2º do Decreto Nº 61/2014.
Parágrafo único. A elaboração do cadastro de que fala o art. 2º do Decreto Nº 61/2014 é de competência da Secretaria de Administração .
Art. 29. Os casos omissos neste Decreto serão levantados pelo  CMDRS, em plenário, e decididos pelo Prefeito Municipal.  
Art. 30. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta dos orçamentos anuais do Município de Brumadinho.
Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os Decreto Nº 105 de 30 de junho de 2006, Nº 56 de 17 de abril de 2007 e 
Nº 127 de 05 de julho de 2008.
Brumadinho, 31 de março de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 107/13 Proc. Adm. 330/13. Aq. Utensílios de Cozinha 
Mediante fornecimento único. Abertura: 15/04/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 
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"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
B R U M A D I N H O

3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Ratificação: A PMB torna público a Ratificação Inexigibilidade Chamada Pública 001/14, Proc. 
Adm 024/14. Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar contemplados com a verba FNDE/PNAE p/ Sec. Educação. Empresas 
vencedoras, Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho valor R$279.858,00 e Associação do Projeto de Assentamento Pastorinhas valor 
R$72.434,00;  valor total de R$352.292,00. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. 
Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação:A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.035/14, Proc. Adm 068/14, Proc. 
Adm 024/14. Aqu. de MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, para Sec.Municipal de Ação Social, mediante fornecimento único. 
Empresa vencedora, Lívia Cristina dos Santos valor: R$15.818,00; valor total: R$15.818,00, Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadi-
nho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.033/14, Proc. Adm 066/14. Aqu. 
de INSUMOS AGROPECUÁRIOS (SEMENTES, ADUBO E UREIA) para Sec. Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico Pecuário e 
Abastecimento e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, mediante fornecimento único.
 Empresas vencedoras, Capri LTDA - Epp  valor: R$6.320,00; Alexandre Hm Chamone Comércio - Epp Valor: R$6.800,00 Valor total: R$13.120,00. 
Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 011/14, p/ aq. maca hosp., poltrona reclinável e 
outros móveis, c/ forn. único. Entrega prop: 11.04.14, às 10:00 hs. Edital no site: www.brumadinho.mg.gov.br. ou brumadinho.registrocom.net. 
Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Saúde.

Atos do Legislativo

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO torna público o resultado do sorteio, realizado em 27/03/2014, dos membros que irão compor a 
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços 
nº 02/2014, que tem por objeto a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade: profissionais que mantém vínculo 
com o Poder Público - Marcos Natalício Amorim (Titular), Maíra do Nascimento (Titular), Jerônimo Sávio Rinco de Matos (1º suplente) e Mário 
Fabiano da Silva Moreira (2º suplente);  profissionais que não mantém vínculo com o Poder Público - Vinícius Eduardo de Brito Toscano (Titular) 
e Raquel Novais da Silva (Suplente). Maiores esclarecimentos pelo telefone (31) 3571-1463 - ramais 243/210 ou no site www.cmbrumadinho.
mg.gov.br.
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