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Público se emociona com a 
Cantata de Santos Reis

Apresentação do Coral De Canto a Canto marcou o fi m dos festejos de Natal

Realizada pela Prefeitu-
ra nesta terça-feira, 6 de ja-
neiro, na Pracinha do Canto 
do Rio, a Cantata de Santos 
Reis emocionou o público. 
Com uma apresentação im-
pecável, o coral De Canto a 
Canto interpretou clássicos 
como Adeste fideles, Va pen-
siero, Noite feliz, Uma estre-
la radiante, Con te partiró, 
Além do arco-íris, Tanta paz 
e Ti ameró.

A resposta do público à 

dade ao mesmo tempo em 
que divulga o município. 
Também desperta o inte-
resse da comunidade para 
a cultura musical e estimu-
la a participação da popu-
lação para o intercâmbio da 
cultura local.

A Cantata de Santos Reis 
marcou o fim dos festejos 
natalícios em Brumadinho. O 
dia 6 de janeiro representa a 
data que celebra os três Reis 
Magos, que a tradição surgi-

da no século VIII converteu 
nos santos Belchior, Gaspar e 
Baltazar. Segundo a tradição, 
foi nesse dia que os Reis Ma-
gos viram a Estrela de Belém 
no céu e foram ao encontro 
de Jesus, que havia nascido 
há poucos dias.

Nessa data, ainda, encer-
ram-se para os católicos os 
festejos de Natal, sendo o dia 
em que são desarmados os 
presépios e também retira-
dos os enfeites natalinos.

Luiz Carlos

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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apresentação do coral muni-
cipal comprovou que o gru-
po tornou-se uma referência 
artística e cultural de Bruma-
dinho. Vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo e Cul-
tura, o De Canto a Canto foi 
oficialmente criado pela Lei 
2114/2014. 

Com o Coral, que parti-
cipa de apresentações em 
eventos oficiais de Bruma-
dinho, a Prefeitura promo-
ve a integração da comuni-
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 3º termo aditivo ao contrato nº 133/2014, para prorrogação do prazo por 20 dias para execu-
ção do objeto, qual seja 12 de Dezembro à 1º de janeiro de 2015. Obj. reforma da Escola municipal Nilza de Lima Sales.TP 001/2014.Contratada: 
Construtora Silveira Prado ltda -Me. Antônio Brandão/prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo aditivo ao contrato nº 153/2014, para dilação do prazo por 60 dias para execução 
do objeto contratual. Tomada de Preços 002/2014.Contratada: RR Construção Civil Ltda -ME Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 98/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: DILENE GOMES COSTA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 578/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte DILENE GOMES COSTA, “requer a isenção de IPTU nos termos 
da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.50.005.0001.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, Comprovante de Saque INSS, cópia do Registro Imobiliário do 
imóvel em referência e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual estiver 
fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte DILENE GOMES COSTA, proprietária do imóvel de índice cadas-
tral nº 01.50.005.0001.000, situado na rua São Sebastião, nº 135, Bairro Parque do Lago, neste município, alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que a mesma é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo equivalente 
a três salários mínimos mensais vigentes.
A contribuinte, DILENE GOMES COSTA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pela contribuinte DILENE GOMES COSTA, razão pela qual determino:
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
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do Crédito Tributário referente o IPTU que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.50.005.0001.000 de propriedade de DILENE GOMES 
COSTA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 06 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 01/2015 - Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2015 – Tipo: Menor Preço por 
Litro. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação de 
fornecimento de combustível veicular, tipo gasolina comum, para fins de abastecimento dos veículos integrantes do acervo patrimonial desta 
Câmara. A sessão de julgamento e habilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 23 de janeiro de 2015, a partir das 09 horas e 30 minutos na 
Sede da Câmara Municipal. O Edital completo estará disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e 
na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link Licitações.

Portaria DP nº 04/2015 – Fica nomeada a Sra. Maria da Conceição Pinto França para o cargo de Agente de Serviços I, Conforme Contrato Admi-
nistrativo nº 02/2015/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 05/2015 – Fica dispensado o Sr. Jocimar Gomes da função de Controle Interno da Câmara Municipal, constante do art. 4 da Lei 
Municipal nº 2.031/2013, ficando revogada a portaria 61/2014 de 25 de abril de 2014/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 06/2015 – Fica designado o Sr. Renato Batista Fernandes para o desempenho das atribuições de Controle Interno da Câmara 
Municipal de Brumadinho, constante no art. 4 da Lei Municipal nº2.031/2013/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 07/2015 – Fica designado o Sr. Jocimar Gomes para o desempenho das atribuições de Coordenação da Escola do Legislativo, com 
desenvolvimento técnico e especializado na capacitação dos Servidores do Legislativo, fazendo jus a Gratificação de 70 % (setenta por cento) 
do seu vencimento normal, conforme inciso II do art. 51 da Lei nº 2.031/2013.

PORTARIA Nº 01/2015
“Declara ponto facultativo no âmbito do Legislativo Municipal na data que menciona.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e ainda, considerando que 
o dia 1º de janeiro é feriado nacional e a data recairá em uma sexta-feira, RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho no dia 02 de janeiro de 2015.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 06 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 02/2015
“Dispõe sobre nomeação de Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Brumadinho para o Exercício de 2015 e dá outras 
providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e com fulcro no permissivo 
contido no artigo 78, V da Resolução nº 07/2004 que instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho/MG e ainda;
CONSIDERANDO o artigo 79, q da Resolução nº 07/2004 que instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho/MG e final-
mente,
CONSIDERANDO a necessidade da autotutela administrativa e disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Robson da Silva Laia – PRESIDENTE, Patrícia Carla Silva Faccion – VICE-PRESIDENTE, Marcos Paulo Cam-
pos Gonçalves – MEMBRO e Renato Mendes Saraiva – MEMBRO para comporem a Comissão Permanente de Licitação para o Exercício de 2015.
Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação somente poderá reunir-se com, no mínimo, 03 (três) de seus integrantes.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 02/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 06 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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PORTARIA Nº 03/2015
“Dispõe sobre nomeação de Servidor do Legislativo como Pregoeiro e equipe de apoio e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e com fulcro no permissivo 
contido no artigo 78, V da Resolução nº 07/2004 que instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho/MG e ainda;
CONSIDERANDO o artigo 79, q da Resolução nº 07/2004 que instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho/MG e final-
mente,
CONSIDERANDO a necessidade da autotutela administrativa e disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado o servidor Robson da Silva Laia – como pregoeiro no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho para o Exercício de 
2015.
Art. 2º - Ficam nomeados Renato Mendes Saraiva, Marcos Paulo Campos Gonçalves e Patrícia Carla Silva Faccion para atuarem como Equipe de 
Apoio aos trabalhos do pregoeiro.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 03/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 06 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 04/2015
“Designa servidora para a função que menciona e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e visando dar continuidade 
ao cumprimento das disposições da Resolução nº 08/2007 de 27 de setembro de 2007, RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada a servidora IDNEIA PARREIRAS DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Serviços I, da Câmara Municipal de Brumadi-
nho, com responsabilidade pela gestão dos valores dos adiantamentos de pequenas despesas para os gabinetes dos Vereadores.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 15/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 06 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 05/2015
“Dispõe sobre nomeação do Coordenador e Vice-Coordenador da Escola do Legislativo e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e em conformidade com a 
Resolução nº 01/2014, que “Dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito do Município de Brumadinho e dá outras providências”, 
mais especificamente o disposto em seu artigo 4º, caput e parágrafo único,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados os servidores do Quadro Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, JOCIMAR GOMES e ANTONINA LAS CASAS 
DE AMORIM, respectivamente como Coordenador e Vice-Coordenadora da Escola do Legislativo.
Art. 2º - As atribuições do Coordenador e Vice-Coordenador nomeados no artigo anterior são aquelas definidas no Parágrafo único do artigo 4º 
da Resolução retromencionada.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 26/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 07 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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