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Inscrições para o concurso da Guarda 
Municipal terminam segunda-feira
Candidatos devem se inscrever até as 14h do dia 8 de setembro  

Termina nesta segun-
da-feira, 8 de setem-
bro, o prazo de inscri-
ção no concurso público 
da Guarda Municipal de 
Brumadinho.  Conforme 
prevê o edital, os candi-
datos têm até as 14h, ho-
rário de Brasília, para se 
inscrever.

Abertas no último 
dia 6 de agosto, as ins-
crições estão sendo re-
cebidas via internet, no 
endereço www.fgr.org.
br. Para facilitar a inscri-
ção dos moradores de 
Brumadinho sem aces-

de Governo, a Guarda 
Municipal tem por obje-
tivo proteger o patrimô-
nio e os bens públicos, 
além de ser responsá-
vel pelo vídeo monito-
ramento do patrimônio 
e dos espaços públicos, 
em parceria com a Po-
lícia Militar. A Guarda 
também será responsá-
vel por cuidar do meio 
ambiente e na fiscali-
zação do trânsito local, 
atuando de forma arti-
culada com as polícias 
civil e militar no campo 
da segurança pública.

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos

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

so a computador, a Pre-
feitura disponibilizou a 
estrutura de informática 
da Universidade Aber-
ta e Integrada de Minas 
Gerais (Uaitec), situada 
à rua Presidente Vargas, 
360/ 3º andar.

Para se inscrever, o 
candidato deve ter entre 
18 e 32 anos e possuir o 
ensino médio completo. 
A Prefeitura oferece 160 
vagas, das quais 128 pa-
ra homens e 32 para mu-
lheres.

Inserida na estrutura 
da Secretaria Municipal 

 Conforme estabele-
ce a Lei 2.047/2014, que 
criou a Guarda Munici-
pal, a instituição tam-
bém vai atuar em con-
junto com a Defesa Civil 
do Município, como for-
ça auxiliar, nos casos de 
situação de emergência. 
Na área de segurança 
pública, ainda vai contri-
buir para a prevenção e 
a diminuição da violên-
cia e da criminalidade, 
promovendo a media-
ção de conflitos e o res-
peito aos direitos funda-
mentais dos cidadãos.

Brumadinho, sexta-feira, 5 de setembro de 2014  Ano 2 Edição 264
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Secretaria Municipal de Administração 

Prefeitura de Brumadinho/MG. A PMB torna público o adiamento do P. P 77/2014, prevista para 08/09/2014, ás 9h, foi adiada para alteração na 
especificação do objeto da presente licitação. Antônio Brandão-Prefeito

Secretaria Municipal da Fazenda
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PREFEITURA DE BRUMADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL  

DE FAZENDA  

NLDF- Notificação de 
Lançamento de Debito 

Fiscal Nº 014/2014 

Departamento de 
Arrecadação e Fiscalização 

DATA 
04/09/2014 

 

Proc:125/14 
 

CO
NT

RI
BU

IN
TE

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
Roberterra Comercio Ltda 
ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 
Rua Aurora Gomes do Prado  

NÙMERO 
155 

COMPLEMENTO 
 

BAIRRO/DISTRITO 
Grajaú 

MUNICÍPIO  
Brumadinho 
 

U.F.  
MG 
 

CEP  
35.460.000 

FONE 
xxxxxxx 

CNPJ/CPF  
64.334.212/0001-98 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
232 

 
 

NOTIFICAÇÃO  
Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, 
resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando o contribuinte ciente desta 
notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar 
“reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação.  
Tomador: PRS Engenharia e Comercio Ltda – CNPJ: 24.037.111/0001-30 
Tomador: Construtora Terraço Ltda – CNPJ: 19.235.340/0001-20  
 

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO 

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL  

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Base Cálculo Valor 
Recolhido 

Valor a recolher 
2% 

001 -1/NFE/Fev/14 
002 -1/NFE/Fev/14 
003 -1/NFE/Mar/14 
004 -1/NFE/Mar/14 
005- 1/NFE/Abr/14 
007- 1/NFE/Abr/14 
008- 1/NFE/Jun/14 
009- 1/NFE/Jul/14 

R$ 10.000,00 
R$ 4.000,00 
R$ 5.600,00 
R$ 5.800,00 
R$ 1.200,00 
R$ 1.200,00 
R$ 2.000,00 
R$ 2.000,00 

R$ 10.000,00 
R$ 4.000,00 
R$ 5.600,00 
R$ 5.800,00 
R$ 1.200,00 
R$ 1.200,00 
R$ 1.200,00 
R$ 2.000,00 
 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 400,00 
R$ 160,00 
R$ 224,00 
R$ 232,00 
R$ 48,00 
R$ 48,00 
R$ 80,00 
R$ 80,00 

Espécie do Tributo: ISSQN 
Enquadramento dos Serviços: 16.01 Lei C. 116/2003. 
Alíquota: Destacada 2%. 
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OBSERVAÇÃO 
Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 
940/97) ao mês e multa de 2% (conf. CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e 
emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA 

   

 

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA 
Emerson Albino da Silva 

 
         2951  

LOCAL DATA HORA 
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NLDF 013/2014 

1 

 
 

 

PREFEITURA DE BRUMADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL  

DE FAZENDA  

NLDF- Notificação de 
Lançamento de Debito 

Fiscal Nº 015/2014 

Departamento de 
Arrecadação e Fiscalização 

DATA 
05/09/2014 

 

Proc:126/14 
 

C
O

N
TR

IB
U

IN
TE

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
Transales Transportadora Ltda ME 
ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 
Rua Joaquim de Sales Barbosa  

NÙMERO 
89 

COMPLEMENTO 
A 

BAIRRO/DISTRITO 
Jose de Sales Barbosa 

MUNICÍPIO  
Brumadinho 
 

U.F.  
MG 
 

CEP  
35.460.000 

FONE 
xxxxxxx 

CNPJ/CPF  
11.833.875/0001-90 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
2007 

 
 

NOTIFICAÇÃO  
Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, 
resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando o contribuinte ciente desta 
notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar 
“reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação.  
Tomador: Solotrat Engenharia Geotécnica Ltda – CNPJ: 65.067.167/0001-15 
Tomador: Rifel Transportes Ltda – CNPJ: 23.247.612/0001-89 
Tomador: Mineral do Brasil Ltda – CNPJ: 17.246.638/0002-90 
Tomador: Ecosteel Indústria de Beneficiamento Lt – 05.991.449/0001-82  
Tomador: Construtora Vantec Lt – 00.660.893/0001-00 
 

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO 

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL  

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Base Cálculo Valor 
Recolhido 

Valor a recolher 
2% 

007 -1/NFE/Abr/13 
009 -1/NFE/Abr/13 
010 -1/NFE/Mai/13 
013 -1/NFE/Jun/13 
016- 1/NFE/Ago/13 
021- 1/NFE/Nov/13 
024- 1/NFE/Dez/13 
026- 1/NFE/Jan/14 
028- 1/NFE/Fev/14 
029- 1/NFE/Fev/14 
032- 1/NFE/Fev/14 
033- 1/NFE/Fev/14 
035- 1/NFE/Fev/14 
037- 1/NFE/Mar/14 
038- 1/NFE/Mar/14 

R$ 5.000,00 
R$ 12.870,00 
R$ 5.000,00 
R$ 3.950,00 
R$ 1.300,00 
R$ 1.900,00 
R$ 1.100,00 
R$ 1.000,00 
R$ 2.700,00 
R$ 550,00 
R$ 2.200,00 
R$ 1.000,00 
R$ 550,00 
R$ 550,00 
R$ 1.100,00 
 

R$ 5.000,00 
R$ 12.870,00 
R$ 5.000,00 
R$ 3.950,00 
R$ 1.300,00 
R$ 1.900,00 
R$ 1.100,00 
R$ 1.000,00 
R$ 2.700,00 
R$ 550,00 
R$ 2.200,00 
R$ 1.000,00 
R$ 550,00 
R$ 550,00 
R$ 1.100,00 
 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

R$ 100,00 
R$ 643,50 
R$ 100,00 
R$ 79,00 
R$ 26,00 
R$ 38,00 
R$ 22,00 
R$ 20,00 
R$ 54,00 
R$ 11,00 
R$ 44,00 
R$ 20,00 
R$ 11,00 
R$ 11,00 
R$ 22,00 

Espécie do Tributo: ISSQN 
Enquadramento dos Serviços: 16.01 Lei C. 116/2003. 
Alíquota: Destacada 2%. 
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OBSERVAÇÃO 
Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 
940/97) ao mês e multa de 2% (conf. CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e 
emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, Torna Público a Ata da Reunião Ordinária, que foi realizada no dia 25 de julho 
2014. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 25 DE JULHO DE 2014 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - CODEMA, realizada no dia vinte e cinco de julho 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 09h00min, presidida pelo 
Presidente Hernane Abdon de Freitas. Conselheiros Presentes: Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimen-
to Sustentável); Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Adriana Regina Braga Silva 
- Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); 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 Condo-
mínios Horizontais de Brumadinho); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap); Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas 
Minerais); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Loteamentos); Lucas Machado de Sales - Titu-
lar (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 Administração Pública); José Antônio de Morais - Titular (Secretaria de Saúde); Franco Lopes Lacerda - Suplente 
(Secretaria de Planejamento e Coordenação); Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Solange 
Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Maria Lucia Videira Guedes - Suplente (Sociedades Civis de 
Defesa do Meio Ambiente); Renata Mariliam Parreiras e Soares - Suplente (Câmara Municipal de Brumadinho); Fernanda Narciso Maximiano 
Barcellos – Suplente (Indústrias Extrativas Minerais). Foram Registradas as justificativas de faltas dos seguintes Conselheiros: Renato Nogueira 
Mota - Suplente (Secretaria Municipal de Saúde); Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim); Sulamita Moreira Fernandes - Suplente 
(Instituto Inhotim). Faltas sem justificativa: Marlene Aparecida dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Sônia Rosana 
Mendes Modesto – Suplente (Secretaria de Educação); Marta Gomes de Deus Boaventura - Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Sulamita 
Moreira Fernandes - Suplente (Instituto Inhotim); Hélio Furquim - Suplente (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Eurico Carneiro 
Vianna - Suplente (Secretaria de Agricultura); Fernando França Drumond - Suplente (Empresas Construtoras de Terraplanagens e Loteadoras); 
Enilton de Oliveira - Suplente (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); 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, Ana Cláudia Rodrigues de Paula, Sarah Helena Campos Silva, Jaime Moreira, Maurício de 
Oliveira, Lucas Romário Lara, Alessandra Coelho Ferreira, Emanuel Vaz Brandão (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
Marcelo Nazareth (visitante), Antônio Paulorinho (visitante), Marcos Vinícius (Advogado da SEMA), Carlos Mendes (visitante), Giocomo Aluotto 
Neto (Construtora Âncora), Gustavo Freitas Gonçalves (Terminal Serra Azul), Sérgio Cruz (visitante), Najla Attala (visitante), Marcelo. M (Contru-
tora Âncora), Renato Braz (visitante), Bruno Augusto (Construtora Âncora), José Bones (visitante), Aline Andrade (visitante), Maria José Teixeira 
(visitante), Cristiano Souza Maciel (visitante), Alexandre Aguiar Costa (visitante), Arístenes Giovanni (visitante), Ady Aparecida Matos (Liberda-
de Imóveis), Edvaldo Donizett (Liberdade Imóveis), Alberto Marques Neto (Recanto da Serra), Eliane Maia Silva (visitante), Marcos Vinícius 
Bezerra (Visitante), Alessandra Oliveira (visitante), Herbert Ricci (visitante), Daniel Crentinho (visitante). RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERA-
ÇÕES 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. Processos de Anuência da APA-PAZ 
Municipal de Brumadinho: III.1. Instituto Inhotim (Ad referendum).  Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável) explicou o processo em geral, onde esclareceu que o CODEMA é o conselho gestor da APA PAZ e que a SEMA 
avaliou o zoneamento ecológico econômico da APA PAZ, e reconheceu a compatibilidade do empreendimento com o uso pretendido para 
aquele zoneamento, ponderando a existência da RPPN, que agrega a área protegida dentro do território da APA PAZ e a manifestação foi 
expedida Ad referendum. Foi colocado em votação ficando aprovado por unanimidade. III.2. Alça viária Terminal Serra Azul Ltda. Lenice Neves 
Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) informou que a Alça Viária é compatível com o zonea-
mento da APA PAZ e que se localiza nas dependências do empreendimento Terminal Serra Azul, que também é compatível com o zoneamen-
to da APA PAZ. A compatibilidade do zoneamento foi verificado pela equipe técnica da SEMA e vem se apresentar ao conhecimento do 
CODEMA, em obediência á Resolução CONAMA 428/2010 Hernane Abdon de Freitas (Presidente) esclareceu que o Terminal Serra Azul é de 
grande importância em questão logística para o município, também é de grande valia em função de receber o ISSQN, que essa alça irá tirar 
principalmente o impacto de caminhões das rodovias e que o trem é o meio mais econômico para transporte de minério. A Alça Viária do 
Terminal Serra Azul foi colocada em votação sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente Hernane Abdon de Freitas pediu 
autorização aos conselheiros para fazer inversão de pauta, devido dois assuntos do Processo de Auto de Infração, onde o conselheiro Marcos 
Luiz de Aguiar foi o fiscal desse processo, e o mesmo teria que se ausentar para representar o Prefeito na Cidade Administrativa. Todos 
conselheiros aceitaram e foi feita a inversão de pauta. Item VI: Processos de julgamento de Auto de Infração Ambiental: VI. 1. Alberto Marques 
Neto – Auto de Infração nº: 000048/B. VI.2.Alberto Marques Neto – Auto de Infração nº: 000049/B. Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de 
Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) informou que o Alberto Marques Neto entrou com  o pedido na SEMA em dezoito de Abril de 
dois mil e quatorze solicitando autorização para fazer limpeza de sub-bosque e o pedido foi concedido. Em conformidade com a autorização 
fez supressão de vegetação com rendimento lenhoso e foi denunciado. O fiscal da SEMA foi ao local denunciado e aplicou duas multas 
distintas, uma vez que interviu em  área de APP e em área comum. As duas multas ficaram em dez mil reais. O senhor Alberto Marques entrou 
com recurso solicitando o cancelamento do Auto de Infração. Pela legislação vigente parecer jurídico foi pela redução da multa de quarenta 
por cento ficando assim decidido em Primeira Instância, mas o autuado não aceitou e encaminhou o recurso para o CODEMA. O senhor 
Alberto, independente de pagar a multa ou não, terá que recuperar essas áreas, principalmente a área de APP, o que foi encaminhado ao 



Brumadinho, 5 de setembro de 2014 Página 5 de 8Diário Oficial de Brumadinho - Edição 264

"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

ministério público e é crime ambiental. O material lenhoso foi doado para um cidadão da região de Casa Branca pelo Alberto e esse cidadão 
também foi autuado por receber esse material, mas ele entrou com recurso e o procurador do município deferiu o pedido cancelando e 
arquivando o processo. Como conselheiro, acho que ele já está sendo beneficiado com a redução dos quarenta por cento, pois a vegetação se 
encontra em estágio médio e pertence ao Bioma Mata Atlântica. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) colocou em votação aprovação da 
manutenção da decisão dada em primeira instância, sendo aprovado por unanimidade.  IV. Processos de Licenciamento Ambiental.  IV. 1- Li-
cença Prévia Concomitante com Licença de Instalação (LP+LI) para o Loteamento Serra das Andorinhas (parcelamento do solo urbano para 
fins residenciais), de interesse de Construtora Âncora Ltda., localizado no bairro Casa Branca, Brumadinho, MG, classe 3. Ana Cláudia Rodrigues 
de Paula (SEMA) fez que se encontra não terá supressão de vegetação com rendimento lenhoso e que devido ao tempo que esse processo se 
encontra, teve que se adequar as normas atuais. Disse que a região é rica em Pequi, que a maioria está nos lotes e como as árvores dos pequis 
são distanciadas, consegue-se construir sem precisar suprimi-las. Informou que no contrato de compra e venda será colocada que essas 
espécies são protegidas e que existe restrição ao querer suprimi-las. Esclareceu que o loteamento está na zona de amortecimento do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça e que está dentro da APA Sul também. Foi feito pedido de manifestação aos dois conselhos onde acompanha-
mos as reuniões, ambos deram parecer favorável. O estudo exigido nesse caso foi PCA E RCA. Como é não terá supressão de vegetação de 
Mata Atlântica, não precisa fazer compensação e nem reposição florestal que é cobrada pelo município, uma vez que não terá supressão de 
vegetação. Disse que a SEMA aprova o projeto. Hernane Abdon de Freitas Presidente em exercício informou que estamos licenciando por duas 
vezes um empreendimento que foi licenciado há vinte anos e que no ato do registro ficou uma parte de unidade de conservação em cima de 
propriedades particulares, inviabilizando a vida de muitos. Naquela época esses loteamentos já tinham oitenta e cinco por cento de suas 
unidades vendidas, para as pessoas que estavam fazendo plano com isso foi dificultando a vida dos empreendedores. Giaccomo (empreende-
dor) disse que felizmente isso está sendo resolvido. Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais) disse que o estado tem 
esse defeito de desapropriar para implantar as unidades de conservação, mas só faz o Ato e o Decreto, e que na prática só age na hora de fazer 
as indenizações. Grandes partes dos recursos de compensação da lei do SNUC, em quase todos os processos do Estado, são para regularização 
fundiária do Estado. Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho) informou que quando a lei diz que 
o Parque do Rola Moça não abrange as áreas já urbanizadas, então a maior parte da violência que sofremos é ilegal. Para fazer a estrada do 
condomínio Aldeia Cachoeira das Pedras em Casa Branca até a BR 040, o dinheiro foi retirado do bolso dos moradores, o poder público não 
entrou com nada, pelo contrário barrou por dois anos devido o poder público empurrar para o Meio Ambiente e o Meio Ambiente ficar 
empurrando para o poder público. Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) disse que foi mudada a lei 52/2006, 
do Plano Diretor e quando foi retirado o inciso VIII do Art.18, que proibia novos loteamentos, foi colocado votado e aprovado e os processos 
de esgotamento de novos Condomínios implantados deveriam ser feitos através de ETE, quando for licença de operação de repente colocar 
em pauta. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. IV.2- Licença de Operação Corretiva 
do empreendimento “Dragagem Brasil Ltda.” (Lavra e extrações de areia para uso imediato na construção civil), de interesse de Dragagem 
Brasil Ltda., localizado em Alberto Flores, Brumadinho, MG, classe 3.  Hernane Abdon de Freitas Presidente (Presidente) informou que o 
processo foi retirado de pauta por solicitação da equipe técnica e jurídica da SEMA, devido a falta de alguns documentos. IV.3- Licença 
Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento M&H Locações (prestação de serviço de coleta transporte e/ou destinação de efluentes 
sanitários), de interesse de Maria de Lourdes Campos Maia. Também retirada de pauta para dar vistas do parecer técnico ao empreendedor 
conforme parecer jurídico. IV.4- Licença Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento “Bairro Serra Verde” (parcelamento do solo 
urbano para fins residenciais), de interesse de Liberdade Imóveis Ltda., localizado na sede urbana do município, classe 1.  Lenice Neves 
Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) fez apresentação do parecer técnico e informou que o 
processo já tem anuência prévia da Agência Metropolitana que em tese, e o ultimo passo para que vá para aprovação municipal, em seguida o 
registro em tese tambem o licenciamento anterior a essa manifestação da Agência Metropolitana. Por ser classe um, perante o Estado na 
época em que obteve certidões na Agência Metropolitana não havia exigência do licenciamento, porém não foi levado ao registro e não teve 
aprovação em decreto municipal, motivo pela qual reconhece a nova regra do licenciamento. As áreas remanescentes de vegetação existentes 
no bairro estão destinadas a área de APP em decorrência de uma nascente em curso de água e outras áreas com potencial de uso de recupera-
ção estão prevista como áreas verdes. Existe uma nascente em área de APP prevista no parcelamento. As documentações relacionadas no FOB 
estão todas cumpridas e a SEMA sugere deferimento. A área prevista como APP também está desprovida de vegetação, ficou sugerido pela 
equipe técnica da SEMA de fazer um programa de reconstituição da flora na área verde. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) 
parabenizou a equipe da SEMA e a Lenice pelo trabalho apresentado, pela dedicação o compromisso  e o conhecimento que ela tem do 
assunto. Disse que tem algumas dúvidas, mas nada contra o empreendimento. Perguntou como se deu essa escolha pelo município dessas 
áreas verdes? Se foi apresentado o inventário florestal conforme o quadro quantitativo e qualitativo? Se as ruas tem um cruzamento com a 
Rua Henriques ou se chega à Rua Henriques?  Se a Rua Henriques será contemplada? Se há alguma consideração ou se pode constar se as 
áreas verdes e de equipamentos que será entregues para prefeitura se deverá está devidamente cercadas com postes de cimento e cinco fios 
de arrame? Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) responde as perguntas da Sirlei 
de Brito. Em relação às áreas públicas, quando o processo veio para a Secretaria de planejamento já tinha manifestação favorável da Secretaria 
de planejamento e já tem anuência da Agência Metropolitana , portanto a questão urbanística foi tratada em fase anterior sendo que, a SEMA 
se ateve às questões ambientais, uma vez que já tinha anuência da Agencia Metropolitana. No entanto as áreas públicas têm condicionantes, 
que é item de lei, que seja entregue devidamente demarcada e cercada. Quanto ao cercamento nem sempre é recomendado, mas nesse caso 
será uma vez que a área verde precisa ser recuperada, mas nem sempre essa recomendação se faz para não impedir passagem de animais, 
recomendação neste caso é que seja cercado e isso já está na condicionante. Sobre a Rua Henriques, tem um projeto incorporado nesse 
empreendimento, para ser feito uma melhoria, por integrar o sistema viário. Com relação ao inventário florestal, ele se aplica quando há 
realmente a supressão de vegetação, que não é o caso desse loteamento especificamente,  por estar em área de pastagem, as árvores que 
existem são isoladas, e não serão suprimidas para implantação.  Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura) 
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disse que Brumadinho está crescendo e não tem calçadas. Falou que não teve acesso a planta baixa e acha que todos os conselheiros 
deveriam ter acesso a essa planta, pois é através dela que se tem uma idéia melhor. Disse que segundo o laudo só tem uma nascente, e que 
talvez na escritura tenha uma nascente, mas trata-se de uma micro-bacia. Segundo ele, pelo que conhece da área, contou umas quatro ou 
cinco nascentes entre perene, e intermitente, essas nascentes precisam de cuidados. Disse que preocupa porque no laudo foi marcada só uma 
nascente e como técnico a preocupação dele é sobre o solo, porque esse solo é um cambisolo e bastante erodível, conforme consta no laudo. 
Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) reposta ao Mauro: Com relação às nascen-
tes na planta aprovada pela Agência Metropolitana está reconhecido como área de APP, a que foi citada que há áreas remanescentes, mas não 
é possível saber se essas nascentes estão localizadas nessas áreas não parceladas.  Em relação ao solo, pelo projeto, as medidas de controle 
previstas na implantação, relacionadas com as terraplanagens, e com drenagens, á analise técnica entendeu que seria suficiente. Quanto à 
necessidade de alvará de construção o projeto de engenharia trataria individualmente cada projeto de construção. Essas considerações são 
plausíveis, já que realmente é visível a questão da fragilidade do solo, as áreas permeáveis como cita o estudo serão no mínimo vinte e cinco 
por cento, que é o determinado legalmente para a região. Em relação às nascentes é muito provável que elas estejam em áreas remanescen-
tes. Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais) sugeriu que qualquer processo que tenha esse tipo de intervenção jogar 
em uma imagem e se delimitar no caso implemento urbano onde está a área verde, se existe nascente pontuar onde elas estão. Outra 
sugestão seria qualquer projeto fazer uma consulta a SEMA, que tem técnicos capacitados para isso e até mesmo para ir ao local para 
identificar esse tipo de situação e para evitar esse tipo de questionamento. Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do 
Meio Ambiente) disse que se  as nascentes mesmo que intermitentes, acha que deveria ter um estudo maior, saber onde está localizado, e que 
sejam preservadas. Citou Pará de Minas que hoje não tem nenhuma gota de água e se de forma involuntária a gente for acabando com essas 
nascentes as coisas tende a se complicar com o passar dos tempos. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) esclareceu que essa planta já veio 
aprovada pela agência metropolitana de BH. Disse que a agência metropolitana é um dos órgãos do estado mais rígido para se mexer, e 
estamos fazendo um licenciamento simplificado. Essa planta já chegou a SEMA com pedido de alvará para implantação. A dúvida levantada 
está bem clara na planta, onde temos duas áreas de APP bem distintas no projeto. Essas duas áreas são exatamente onde estão as nascentes e 
as áreas remanescentes, a agência metropolitana, quando nos procurou, com certeza não deixou de observar essas questões da área de APP. 
Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho) sugeriu que aprovasse, mas com a inclusão da 
seguinte condicionante: identificação de nascentes e curso de água e comprovação que estão cumprindo as exigências que as leis determi-
nam. Franco Lopes Lacerda - Suplente (Secretaria de Planejamento e Coordenação) se colocou a disposição em nome do Cerson e da Secreta-
ria de Planejamento, para os conselheiros e para a população no aspecto em fazer as análises prévias, em  fazer sobreposições dos projetos, 
imagem de satélite para que possa chegar à reunião com uma visão mais técnica para facilitar os trabalhos. Disse que, analisando o projeto no 
ponto urbanístico verificou na topografia, a feição que apresenta ter outras nascentes está posicionada na área remanescente, como foi citada, 
a tendência seria área remanescente ser área de APP. Quanto ao aspecto de ter áreas de nascentes dentro de lotes, falando de uma forma 
técnica, não vê essa tendência no projeto urbanístico. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura) disse que 
talvez pudessem aprovar com uma condicionante que possa utilizar, mas não lotear as áreas remanescentes, visto que resguarda a hidrografia 
do local. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) esclareceu que as áreas remanes-
centes por não estarem contemplada nesse parcelamento, caso o proprietário tem o uso pretendido não poderá ser parcelamento. Qualquer 
intervenção que o proprietário queira fazer terá que passar pela SEMA e pela SEPLAC. Quando uma planta chega ser analisada pela SEPLAC e 
pela Agência metropolitana é observada exatamente a área parcelada e a área parcelada inclui área verde, área de equipamento, área que foi 
tida como área remanescente é porque ela realmente não insere no contexto de parcelamento. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular 
(Secretaria Municipal de Agricultura) sugeriu que como já têm nascentes e elas são protegidas pelas áreas remanescentes, delimitamos uma 
área de margem de preservação dentro da área remanescente. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura) 
disse que faz parte da comissão de licenciamento e não teve reunião para discutir esse assunto. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria 
de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) esclareceu que o Mauro Ambrosio representante da Secretaria de Agricultura desde o 
mandato anterior faz parte da comissão de licenciamento e que para essa pauta não conseguimos uma compatibilidade de agenda para 
reunir a comissão. No regimento interno ainda não há regra de obrigatoriedade, então pela importância da pauta pelo prazo dos processos, 
optamos em trazer diretamente para o plenário. Na sugestão do regimento interno que esta sendo trabalhado pela comissão de legislação, 
ficará sugerido à obrigatoriedade de passar primeiro pela comissão de licenciamento os empreendimentos de classe três e quatro, já o 
empreendimento de classe um e dois por ter impacto menor, poderia ir diretamente para o plenário para não prejudicar os prazos.  Douglas 
Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) disse que deveria incluir na condicionante a sugestão do Flávio 
Simão de identificar e proteger áreas verdes do município devidamente delimitadas e cercadas. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) 
colocou em votação o processo Liberdade Imóveis ficando aprovado por unanimidade, mas com o acréscimo das condicionantes: Entregar as 
áreas verdes do município devidamente delimitadas e cercadas e identificar e proteger todas as nascentes contidas na área total da gleba. 
V.1- Processo SEMA nº 151/G/2012, de intervenção em APP para implantação de projeto, de Caio Júlio Xavier Rodrigues, em Casa Branca. 
Hernane Abdon de Freitas (Presidente) informou que foi retirado de pauta devido à manifestação do requerente da desistência do processo 
em fase da venda da propriedade, portanto extinguindo objeto do julgamento. Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas 
Minerais) disse que esse processo tinha sido encaminhado e solicitado ao Ministério Público um parecer diante da situação do lote, e que esse 
lote estava praticamente todo em área de APP.  Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) esclareceu que o Ministério Público informou que não se manifesta em questões pontuais individuais. Disse ainda que a Drª 
Ludimila antes de deixar a comarca de Brumadinho resgatou esse processo que foi consultado desde a época do promotor anterior que 
respondeu nos seguintes termos: Em termos gerais orientamos que seja observado parecer da Drª Marcelia e isso foi encaminhado aos 
conselheiros; então o parecer que foi encaminhado é nesse contexto de procedimento e de julgamento em relação áreas verdes de forma 
geral. Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais) informou que o a conclusão do parecer da Promotora tem várias 
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observações muito importantes em relação à área de APP, onde a própria promotora fala que em se tratar de intervenção e edificação em área 
de APP já concluída deverá o responsável promover sua regularização perante o órgão ambiental competente, estadual ou municipal, no 
ultimo caso anuência do estado comprovando através de laudo técnico de baixo impacto, consoantes com os critérios em caso das resoluções 
federais.  V.2. Processo SEMA nº 45/G/2014, de intervenção em APP para implantação de projeto, de interesse de Marcos Vinícius. Marina 
Duque Silveira (SEMA) explicou o parecer técnico onde esclareceu que o empreendedor procurou a SEMA para uma vistoria prévia, para olhar 
em relação à área onde pretende construir uma pousada em Casa Branca. Este local está totalmente em área de APP. Disse que apesar da área 
estar toda em APP, por se tratar de uma área completamente antropizada não tem nenhuma característica de APP atualmente. O que a SEMA 
sugere é a continuidade do processo de licenciamento, desde que o empreendedor recupere outra área com apresentação dos projetos 
adequados como um PTRF, e que dê continuidade no processo uma vez que essa área não faz real função de APP. O parecer jurídico também 
foi favorável uma vez que o loteamento foi aprovado antes de mil novecentos e oitenta e nove nessa época a lei era diferente. Tem um parecer 
jurídico atual que destaca algumas considerações e foi novamente analisado e também é favorável, ao prosseguimento do processo. Mas não 
tem como recuar esses dois metros porque o empreendimento todo insere em APP.  Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios 
Horizontais de Brumadinho) perguntou se a construção da pousada é dentro ou fora de condomínio, porque segundo ele existe uma lei 
municipal que determina toda construção dentro de condomínio antes de ser aprovada pela prefeitura, tem que ter aprovação do condomí-
nio dentro de suas normas. Marcus Vinícius (empreendedor) disse que a idéia de uma pousada em Casa Branca é devido aos amigos que 
incentivaram e que ele é empresário no ramo de restaurante em Belo Horizonte e convive em Casa Branca há dez anos. No entanto teve uma 
resposta positiva dos pareceres e achou o trabalho bem executado só que gostaria de alertar, não sabe de qual forma, mas perguntou se o 
Meio Ambiente acompanha a questão das águas dentro do município de Casa Branca? Porque, quando ele adquiriu essa propriedade, o 
volume de água lá era muito grande. Disse que não é por questão de seca que está dizendo isso porque já passamos por isso, mas a impressão 
que fica é que essas águas que corta a cidade estão sendo desviadas. Não há resposta do setor público sobre isso, o fato é que uma área que é 
de APP hoje, não será amanhã e isso é grave. Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) informou que essa água é 
sobra da água captada no Recanto da Aldeia e que atende praticamente Casa Branca inteira e também o caminhão pipa da prefeitura está 
usando dessa água. Como essa água é sobra ela não está sendo desviada é porque não está tendo sobra. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Ti-
tular (Secretaria Municipal de Agricultura) fez uma sugestão onde todos os projetos que forem ser analisado terem uma planta baixa para que 
tenhamos uma noção melhor do que vai ser construído. Carlos Diniz Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais) acha que o empreen-
dedor deveria da continuidade no processo, mas temos juntamente com nosso advogado que nos assessora nas questões jurídicas da SEMA e 
do CODEMA. Porque vamos cair novamente nas questões de APP, mesmo consolidada como a própria promotora fala em partes concluídas, 
mas vamos ter que regularizar comprovando que é de baixo impacto e terá que ser uma discussão jurídica daqui para frente.  Hernane Abdon 
de Freitas (Presidente) disse que não estamos licenciando e sim dando uma sinalização para o empreendedor continuar com o processo. Foi 
colocado em votação onde foi aprovado para continuação do processo. VII.1. Renovação da Manifestação do CODEMA para o Projeto “Bruma-
dinho Natureza e Arte”, de interesse de Marcos Antônio do Carmo, área verde do Bairro Salgado Filho. Ana Cláudia Rodrigues de Paula (SEMA) 
fez apresentação do parecer técnico onde informou que existe uma área verde ao lado do cemitério e que esse processo já passou pelo 
CODEMA e já foi aprovado, e foi para Câmara onde houve uma confusão que colocaram junto a uma área que foi cedida para Casa de Davi, 
que é uma área institucional, e não tem nada a ver com esse processo. Tem uma lei dessa sessão nesse processo, só que não sabemos por qual 
motivo essa lei entrou, mas entrou por acaso. A câmara entregou o processo para a Promotoria resolver essa situação, só que a Promotoria 
pediu de novo a manifestação da SEMA e pediu que levasse ao CODEMA. O Marcos Antônio está com uma idéia de fazer um projeto cultural 
naquela área, onde ele plantaria cento e sessenta ipês de espécie nativa, formando um desenho perto do cemitério, local onde é área verde, o 
projeto seria custeado por meio de captação de patrocínio para manter essa área por dez anos, então ele pede a sessão para prefeitura da área 
para implantação desse projeto artístico, que será aberto ao público. Veio para o CODEMA analisar a viabilidade ambiental do empreendimen-
to. O parecer da SEMA não é favorável devido às cento e sessenta árvores por serem de uma única espécie, em um local de área verde, caso 
venha ser atacado por uma praga, não tem como recuperar.  O projeto dele da forma que está não é viável ambientalmente. A sugestão da 
SEMA é de modificar o projeto em vez de plantar só ipê  plantar outros tipos de árvores, até mesmo para aumentar a biodiversidade do local.  
Solange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) pediu vistas do processo por está ao lado de um 
cemitério e devido a uma possível expansão do cemitério, é necessário avaliar para não prejudicar o projeto à frente. Lucas Machado de Sales 
- Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) esclareceu que quando o projeto chegou à câmara e não passou pelas comissões, e esse local 
seria área para ser utilizada em minha casa minha vida, acho que se questionou essa possibilidade, por esse motivo não se progrediu na 
câmara. Hernane Abdon de Freitas Presidente em exercício acatou o pedido de vistas da conselheira Solange Amorim. VIII.1. Manifestação do 
CODEMA acerca de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente em ações relacionadas com o gerenciamento dos resíduos 
sólidos. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) informou que a aplicação de 
recursos de fundo está relacionada com a finalização de um processo que foi acompanhado pelo CODEMA, da multa aplicada contra a 
Usiminas. Naquela ocasião, havia possibilidade de conversão da multa em ações ambientais, também naquela época vigorava a lei 44/2005. A 
empresa fez uma proposta de conversão em asfaltamento que não foi concluída, posteriormente a prefeitura fez uma contra proposta, que 
não fosse asfaltamento, mas sim em ações relacionadas com melhoria do gerenciamento dos resíduos, onde passou a discutir essa possibilida-
de de conversão. Estando tudo de acordo, houve impedimento jurídico porque a lei atual não permite que os termos de ajustamento de 
conduta ou as conversões de multa se dêem na fase final do processo, que teria ser uma proposta na defesa administrativa e também não 
prevê a conversão do valor integral. Então a administração optou por executar esse auto de infração através de pagamento ao fundo de Meio 
Ambiente, que já foi gerada a guia. A empresa já recebeu a decisão com a guia no valor de dois milhões e meio de reais, para ser quitada em 
trinta dias, que vence no dia onze de agosto de dois mil e quatorze. Para manter a finalidade de aplicação no gerenciamento de resíduos 
sólidos, haveria necessidade de que esse valor não ficasse no fundo de Meio Ambiente especificamente, mas no orçamento geral, que é onde 
estão as rubricas relacionadas com esse programa. O fundo de Meio Ambiente é administrado pela SEMA  juntamente com o CODEMA que 
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decide sobre a aplicação dos recursos. Depois de aplicado, tem um conselho fiscal, do qual o Antônio Sergio é o conselheiro, conforme  foi 
decidido em reunião passada, só que ainda não seria o momento do conselho fiscal atuar, mas sim o CODEMA. A proposta é que o CODEMA 
aprove que os recursos do Fundo de Meio Ambiente, originários dessa multa possam ser transferidos para o orçamento geral para serem 
aplicados no gerenciamento dos resíduos sólidos, que é a proposta que já foi tratada aqui e foi referendada e é comum acordo entre a 
administração e a empresa. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item IX. Assuntos 
Gerais. IX.1. Relatório de Auditoria do Convênio de Licenciamento Classe 4. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) informou que foi cumprido 
mais um relatório de auditória do convênio de licenciamento e fiscalização até classe quatro, estando em dia com todas as obrigações. IX.2. 
Revisão do Regimento Interno. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) falou sobre as alterações propostas para o Regimento 
Interno, pela comissão de legislação, e disse que a opinião dos conselheiros é muito importante e que esse assunto será discutido no momen-
to oportuno a ser deliberado pelo Presidente. IX.3. Assuntos Gerais: Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio 
Ambiente) disse que existia uma reclamação do Srº Antônio Paulorinho a respeito da estrada da Vale, e em dois mil e treze ele veio em uma 
reunião do CODEMA e disse que estava tendo um assoreamento nessa estrada, inclusive parece que a SEMA fez uma visita nesse local, mas no 
entender dele, o resultado foi insatisfatório. Ele continua com a reclamação e na reunião que aconteceu no dia vinte e sete de setembro de 
dois mil e treze não houve nenhuma solução pelo CODEMA, e que ele não teve nenhuma resposta satisfatória. Ele pede que a SEMA se 
manifeste sobre esse relatório. Antônio Paulorinho disse que está há muito tempo em busca de soluções junto a SEMA e ao CODEMA a qual 
não obteve respostas satisfatórias e que gostaria que isso fosse tratado com respeito e responsabilidade, porque esse órgão representa 
Brumadinho. Falou ainda que se a SEMA não tomar providências devidas que vai ser obrigado a levar para o Ministério Público.  Carlos Diniz 
Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais) disse que lembra quando essa denúncia foi feita e que o fiscal da SEMA foi até o local 
averiguar e recentemente voltou a esse local novamente. Como já faz um tempo pediu a SEMA que resgatasse as Atas anteriores para olhar o 
que foi falado a respeito dessa denúncia e solicitou que a SEMA envie mais uma vez um técnico ao local e se ofereceu para acompanhar 
juntamente com o fiscal a vistoria do local, para que seja apresentado na próxima reunião do CODEMA. Hernane Abdon de Freitas (Presidente) 
acatou isso como uma nova denuncia e disse que será levada para próxima reunião do CODEMA e que irá tomar as providencias de acordo 
com as leis. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 11h 45min, pelo Presidente Hernane Abdon de Freitas. 
O Secretário Marcos Luiz de Aguiar redigiu a presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião Ordinária. 
Brumadinho, 25 de julho de 2014. 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO JULG. IMPUGNAÇÃO PP 029/2014 – LOCAÇÃO CAMINHÕES PRENSA. CON-
CLUSÃO: DA PROVIMENTO E JULGA PROCEDENTE O QUESTIONAMENTO DA EMPRESA ECOSYSTEM SERV. URBANOS LTDA QUANTO A EXIGÊN-
CIA ENGENHEIRO RESPONSAVEL TÉCNICO.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – 1º Ad. Cont. 115/13 – prest. serv. locação de veículos utilitários. Vr est. global: R$459.216,00. Contratada: 
Row Transportes e Serviços Ltda. Ref.  Pregão Pres. nº 032/13. José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. Saúde.

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – 1º Ad. Cont. 116/13 – prest. serv. locação de veículos utilitários. Vr est. global: R$76.176,00. Contratada: 
M&M Rent’a Car Ltda. Ref.  Pregão Pres. nº 032/13. José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. Saúde.

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Ltda – l º ad. Cont. 50 / 14 - loc. imóvel p/ func. UBS Tejuco. Locadora: Ana Maria Ribeiro-  Vigên-
cia:12/08/14 a 11.02.15.Vlr mensal: R$2.000,00. Brumadinho,03.09.14-José  Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Ltda – l º ad. Cont. 51 / 14 - loc. imóvel p/ func. UBS Conceição de Itaguá. Locador:Carlos José de Sales-  Vi-
gência:12/08/14 a 11.02.15.Vlr mensal: R$1.500,00. Brumadinho,03.09.14-José  Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Ltda – l º ad. Cont. 113 / 13 - loc. imóvel p/ func. UBS Sapé. Locadora: Tania Maria S.Silva -  Vigên-
cia:19/08/14 a 18.08.15.Vlr mensal: R$473,00.   Brumadinho,03.09.14-José  Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Ltda –Cont. 208/14-loc. Imóvel p/ instalação UBS J. Henriques. Locador: José Noé Gonzaga Souza.Vig. 
27.08.14 a 26.08.15. Vlr mensal:R$1.000,00. Fundamentação legal: art. 24, X, Lei8666/93. Brumadinho,03.09.14-José  Paulo Silveira Ataide, Ges-
tor do Fundo Municipal de Saúde.
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