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Comissão organizadora 
define tema do Carnaval 2015

Proposta tem por objetivo promover o resgate
da rica história de Brumadinho

Resgatando nossa his-
tória é o tema do Car-
naval da Família 2015. 
A escolha foi definida 
em reunião da equipe 
da Prefeitura responsá-
vel pela organização do 
evento com representan-
tes dos blocos caricatos.

A proposta tem por 
objetivo promover o 
resgate da rica história 
de Brumadinho, envol-
vendo áreas como cul-
tura, arte, bem como as-

concentra esforços pa-
ra que o Carnaval 2015 
repita o sucesso alcan-
çado no ano passado. 
Muita alegria, conforto 
e segurança para os fo-
liões marcaram o Carna-
val de 2014.  

Segundo estimati-
vas da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG), 
mais de 21 mil pesso-
as passaram pelo local 
da festa em 2014. A es-
trutura, a organização 

e a segurança foram os 
principais pontos apon-
tados pelos foliões para 
o sucesso do Carnaval. 

Com o Carnaval da 
Família, a Prefeitura 
consolida a festa como 
a grande manifestação 
popular de Brumadi-
nho, principalmente pe-
lo resgate das tradições 
culturais do município.  
A expectativa para 2015 
é a de que o Carnaval fa-
ça ainda mais sucesso.

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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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

pectos pitorescos. Por 
se tratar de um enredo 
amplo, os organizado-
res sustentam que o te-
ma será explorado de 
forma bastante criativa 
pelos blocos.

Dessa forma, além de 
diversão e muita alegria, 
a grande festa popular 
também será palco para 
divulgação da história e 
da cultura do município.

Definido o tema, a 
organização da festa 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Homologação: Pregão Presencial 098/14 - Aquisição de material de limpeza, produtos de higiene e descar-
táveis para o setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração. Empresas vencedoras: Atacadão Material de Limpeza Ltda – ME, 
Valor R$ 12.028,40; Athos Comercio e Distribuição Ltda-Me, Valor: R$ 9.950,00; Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda - ME, 
Valor: R$ 22.200,00; Woltine Comércio e Representações Ltda, Valor: R$ 24.620,00. Valor Total: R$ 68.798,40. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 2º termo aditivo ao contrato 195/2013, firmado entre o Município e a empresa Brumanet Ltda 
para fins de prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, pregão presencial 195/2013. Vlr.anual R$158.884,80. Publicação extemporânea em 
função da tramitação interna e externa do processo . Antônio Brandão/Prefeito.

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
273

DIS  PEN-
SA  98

Art. 24 – inciso II

Aquisição de coletor de assinatura digi-
tal, leitor óptico de impressões digitais e 
webcam, a pedido do Departamento de 
Informática da Secretaria Municipal de 

Administração

R$ 2.404,00
I.L MENDES JUNIOR – 
MENDES & PARS - ME

Secretaria Municipal da Fazenda 

CLASSE: Processo Administrativo Tributário Nº 000804/2014
REFERÊNCIA:  Impugnação de cobrança de penalidade
REQUERENTE: CONSTRU-G CONSTRUTORA LTDA - ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000804/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa  CONSTRU-G CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 11.101.189/0001-
25, requer não sejam cobrados juros de mora e multa pelo não recolhimento de tributos que deveriam ter sido retidos pelo município de Bru-
madinho/MG por ocasião do pagamento pelos serviços a ele prestados.
Foram anexadas ao requerimento cópia Identificação do Contribuinte Optante pelo Simples Nacional, cópia do Comprovante de Inscrição no 
CNPJ, cópia do Contrato Social  da Requerente, cópia de Notificação  Preliminar nº 00107/2014 do Processo  123/2014 e respectiva publicação no 
DOM, cópia de Livros Fiscais de  Serviços Tomados referência meses de maio/2013,  janeiro/2014, fevereiro/2014, março/2014, abril/2014, maio 
/2014 e setembro/2014 e respectivas Notas Fiscais .
Por meio do Ofício Fiscal nº 0113/2014, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no sentido de que não haja incidência de juros 
e multa sobre os débitos fiscais discriminados na NLDF 013/2014. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Da incidência de juros e multas vejamos o que estabelece o CTM:
Lei 940/97
Do Imposto Sobre Serviços
Art. 132 – Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que 
exerça habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129.
(...)
§ 2º - Fica cometida às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção do recolhimento do imposto, na forma e condições 
do regulamento, quando:
(...)
d) as empresas tomadoras de serviços deverão reter o ISSQN momento do acerto de contas com a prestadora e responsabilizar-se pelo seu 
recolhimento.
§3º- o não cumprimento do parágrafo anterior obrigará o responsável ao recolhimento integral do imposto, acrescido multa, juros e correção 
monetária, consoante o disposto no Código Tributário Municipal. 

ASSINATURA DIGITAL
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Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 
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Conforme se verifica nos Livros Fiscais e nas Notas Fiscais de Serviços Tomados,  constante nos autos, a empresa Requerente prestou serviços ao 
Fundo Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Brumadinho, porém, de acordo com a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal da lavra 
do Agente Fiscal de Tributos, os tomadores, responsáveis pela retenção do imposto – ISSQN – assim não procederam no momento do acerto de 
contas com a empresa, deixando de recolher o referido tributo.  
Segundo determina o §3º do artigo acima colacionado, o não cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento do ISSQN obriga o res-
ponsável (o tomador) ao recolhimento do imposto acrescido de multa, juros e correção monetária.
In casu, sendo os tomadores dos serviços os entes públicos Câmara  Municipal de Brumadinho e Fundo Municipal de Saúde, o fisco municipal 
poderá notificar diretamente o prestador dos serviços  para recolhimento do imposto; caso contrário,  o ente tributante e sujeito ativo da relação 
tributária seria o próprio corresponsável do sujeito passivo desta mesma relação. Observa-se  que entre pessoas de direito privado o tomador de 
serviços que não retiver o imposto e for notificado pelo fisco para o recolhimento poderá pleitear regresso do prestador dos serviços.
Assim, o prestador, devidamente notificado para recolher os impostos incidentes sobre os serviços prestados aos entes públicos,  não poderá 
ser  penalizado quanto ao pagamento de multas,  juros e demais cominações previstas em lei, decorrentes do atraso de pagamento, o que se 
deu por  culpa de quem deveria recolhê-lo no tempo legal e não o fez. 
Em razão da inobservância por parte dos entes públicos em reter o tributo por ocasião do acerto com a empresa prestadora de serviços, a 
Administração Pública como um todo, no uso de suas as prerrogativas, norteada pelos princípios da  moralidade, legalidade, impessoalidade, 
publicidade,  eficiência, e principalmente  da razoabilidade,  reconhece ser imprópria a cobrança de multas e juros da empresa Requerente.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no anexo único da LC 061/2010:
a) DOU PROVIMENTO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO proposto pela empresa CONSTRU-G CONSTRUTORA LTDA-ME;
b) DECLARO SUBSISTENTES OS LANÇAMENTOS DOS  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS referentes ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela 
Requerente inscritos nos livros fiscais e descriminados nas Notas Fiscais nº 003 de maio/2013, 004 de janeiro/2014, 005 de  fevereiro/2014, 006 
e 010 de março/2014, 012 de abril/2014, 015 de  maio /2014 e 020 de setembro/2014;
 c) Determino a não incidência de juros de mora e multa sobre o valor  apurado nas Notas Fiscais acima descritas, desde que o recolhimento do 
tributo devido se dê dentro de 20 dias a contar do recebimento da Decisão Definitiva;
d) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para os devidos fins;
f ) Considerando que o valor dos juros demora e multa sobre o débito apurado ultrapassa o teto previsto no art. 247 do CTM, determino a remes-
sa destes autos para instância superior para reexame. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 04 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário Nº 000788/2014 
REFERÊNCIA:  Impugnação de cobrança de penalidade
REQUERENTE: ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA - EPP
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000788/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa  ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 10.328.172/0001-
42, , com sede na Rua Donatila Henrique da Silva nº 28, centro, Brumadinho/MG, por seu representante legal Edilson Gonçalves Borges, portador 
do CPF n¿ 005.021.576-07, “ solicita isenção de multa e juros referente ao ISSQN das notas fiscais nº 23, 27, 30, 37, 38 e 45 conforme notificação 
de lançamento de Débito Fiscal nº 013/2014.  Alega que todos os serviços tributados no tomador e foi o próprio município quem não fez a re-
tenção, assim não houve má-fé, negligência ou inadimplência por parte da notificada,  já que não deixou de reter os tributos mas sim o próprio 
município”. 
Foram anexadas ao requerimento cópia do Registro na Junta Comercial de Minas Gerais – JUCEMG, cópia da 5ª alteração contratual, cópia da 
Notificação de Lançamento de Débito Fiscal nº 013/2014 da PMB.
Por meio do Ofício Fiscal nº 0112/2014, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no sentido de que não haja incidência de juros 
e multa sobre os débitos fiscais discriminados na NLDF 013/2014. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Da incidência de juros e multas vejamos o que estabelece o CTM:
Lei 940/97
Do Imposto Sobre Serviços
Art. 132 – Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que 
exerça habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129.
(...)
§ 2º - Fica cometida às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção do recolhimento do imposto, na forma e condições 
do regulamento, quando:
(...)
d) as empresas tomadoras de serviços deverão reter o ISSQN momento do acerto de contas com a prestadora e responsabilizar-se pelo seu 
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recolhimento.
§3º- o não cumprimento do parágrafo anterior obrigará o responsável ao recolhimento integral do imposto, acrescido multa, juros e correção 
monetária, consoante o disposto no Código Tributário Municipal. 
Conforme demonstram as Notas Fiscais nº 023 de   janeiro/2014, nº 027 de  fevereiro/2014, nº 030 de março/2014, nº 037 de abril/2014, nº 038 
de  junho/2014 e 045 de agosto/2014, ora anexas, a empresa Requerente prestou serviços ao Fundo Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal 
de Brumadinho,  porém, de acordo com a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal da lavra do Agente Fiscal de Tributos, o tomador, res-
ponsável pela retenção do imposto – ISSQN – assim não procedeu no momento do acerto de contas com a empresa, deixando de recolher o 
referido tributo.  
Segundo determina o §3º do artigo acima colacionado, o não cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento do ISSQN obriga o res-
ponsável (o tomador) ao recolhimento do imposto acrescido de multa, juros e correção monetária.
In casu, sendo o tomador dos serviços o Fundo Municipal de Saúde, o fisco municipal poderá notificar diretamente o prestador dos serviços para 
recolhimento do imposto; caso contrário,  o ente tributante e sujeito ativo da relação tributária seria o próprio corresponsável do sujeito passivo 
desta mesma relação. Observa-se que entre pessoas de direito privado o tomador de serviços que não retiver o imposto e for notificado pelo 
fisco para o recolhimento poderá pleitear regresso do prestador dos serviços.
Assim, o prestador, devidamente notificado para recolher os impostos incidentes sobre os serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde,  não 
poderá ser  penalizado quanto ao pagamento de multas,  juros e demais cominações previstas em lei, decorrentes do atraso de pagamento, o 
que se deu por  culpa de quem deveria recolhê-lo no tempo legal e não o fez. 
Em razão da inobservância por parte do ente público em reter o tributo por ocasião do acerto com a empresa prestadora de serviços, a Adminis-
tração Pública como um todo, no uso de suas as prerrogativas, norteada pelos princípios da  moralidade, legalidade, impessoalidade, publicida-
de,  eficiência, e principalmente  da razoabilidade,  reconhece ser imprópria a cobrança de multas e juros da empresa Requerente.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no anexo único da LC 061/2010:
a) DOU PROVIMENTO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO proposto pela empresa ENGEBRUM  CONSTRUTORA LTDA-EPP;
b) DECLARO SUBSISTENTES OS LANÇAMENTOS DOS  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS referentes ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela Re-
querente inscritos nos livros fiscais e descriminados nas Notas Fiscais nº 023 de   janeiro/2014, nº 027 de  fevereiro/2014, nº 030 de março/2014, 
nº 037 de abril/2014, nº 038 de  junho/2014 e 045 de agosto/2014;
c) Determino a não incidência de juros de mora e multa sobre o valor  apurado nas Notas Fiscais acima descritas, desde que o recolhimento do 
tributo devido se dê dentro de 20 dias a contar do recebimento da Decisão Definitiva;
d) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para os devidos fins;
f ) Considerando que o valor dos juros demora e multa sobre o débito apurado ultrapassa o teto previsto no art. 247 do CTM, determino a remes-
sa destes autos para instância superior para reexame. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 04 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário Nº 000806/2014
REFERÊNCIA:  Impugnação de cobrança de penalidade
REQUERENTE: PVA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000806/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa  PVA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
19.076.556/0001-90, com sede na Rua Carlos Nogueira nº 48, Bairro São Conrado, Brumadinho/MG, por seu representante legal Edilson Alderley 
Pereira Sobrinho, portador do CPF nº 031.915.116-60, “ requer não incidência de juros e multas por se tratar de imposto retido na fonte pela 
Prefeitura Municipal de Brumadinho”. 
Foram anexadas ao requerimento cópia do Contrato Social da Requerente e cópia da Notificação de Lançamento de Débito Fiscal nº 020/2014 
do Processo nº 133/14 da Prefeitura Municipal de Brumadinho- Secretaria da Fazenda.
Por meio do Ofício Fiscal nº 0111/2014, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no sentido de que não haja incidência de juros 
e multa sobre os débitos fiscais discriminados na NLDF 020/2014. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Da incidência de juros e multas vejamos o que estabelece o CTM:
Lei 940/97
Do Imposto Sobre Serviços
Art. 132 – Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que 
exerça habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129.
(...)
§ 2º - Fica cometida às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção do recolhimento do imposto, na forma e condições 
do regulamento, quando:
(...)
d) as empresas tomadoras de serviços deverão reter o ISSQN momento do acerto de contas com a prestadora e responsabilizar-se pelo seu 
recolhimento.
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§3º- o não cumprimento do parágrafo anterior obrigará o responsável ao recolhimento integral do imposto, acrescido multa, juros e correção 
monetária, consoante o disposto no Código Tributário Municipal. 
 Conforme demonstram as Notas Fiscais nºs 01 e 02 de maio/2014, nº 03  de  junho/2014, nº 04 de julho/2014, nº 06 e 07 de agosto/2014, ora 
anexas, a empresa Requerente prestou serviços à Prefeitura  Municipal de Brumadinho/MG,  porém, de acordo com a Notificação de Lançamen-
to de Débito Fiscal da lavra do Agente Fiscal de Tributos, o tomador, responsável pela retenção do imposto – ISSQN – assim não procedeu no 
momento do acerto de contas com a empresa, deixando de recolher o referido tributo.  
Segundo determina o §3º do artigo acima colacionado, o não cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento do ISSQN obriga o res-
ponsável (o tomador) ao recolhimento do imposto acrescido de multa, juros e correção monetária.
In casu, sendo o tomador dos serviços a Prefeitura  Municipal de Brumadinho, o fisco municipal poderá notificar diretamente o prestador dos 
serviços para recolhimento do imposto; caso contrário,  o ente tributante e sujeito ativo da relação tributária seria o próprio sujeito passivo desta 
mesma relação. Observa-se que entre pessoas de direito privado o tomador de serviços que não retiver o imposto e for notificado pelo fisco para 
o recolhimento poderá pleitear regresso do prestador dos serviços.
Assim, o prestador, devidamente notificado para recolher os impostos incidentes sobre os serviços prestados à Prefeitura Municipal de Bru-
madinho,  não poderá ser  penalizado quanto ao pagamento de multas,  juros e demais cominações previstas em lei, decorrentes do atraso de 
pagamento, o que se deu por  culpa de quem deveria recolhê-lo no tempo legal e não o fez. 
Em razão da inobservância por parte do ente público em reter o tributo por ocasião do acerto com a empresa prestadora de serviços, a Admi-
nistração Pública, no uso de suas prerrogativas, norteada pelos princípios da  moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade,  eficiência, e 
principalmente  da razoabilidade,  reconhece ser imprópria a cobrança de multas e juros da empresa Requerente.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no anexo único da LC 061/2010:
a) DOU PROVIMENTO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO proposto pela empresa PVA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA – ME;
b) DECLARO SUBSISTENTES OS LANÇAMENTOS DOS  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS referentes ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela 
Requerente inscritos nos livros fiscais e descriminados nas Notas Fiscais nºs 01 e 02 de maio/2014, nº 03  de  junho/2014, nº 04 de julho/2014, 
nº 06 e 07 de agosto/2014; 
 c) Determino a não incidência de juros de mora e multa sobre o valor  apurado nas Notas Fiscais acima descritas, desde que o recolhimento do 
tributo devido se dê dentro de 20 dias a contar do recebimento da Decisão Definitiva;
d) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para os devidos fins;
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 09 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO PELA EMPRESA 
CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. TOMADA DE PREÇOS 012/2014 – OBJ: CONSTRUÇÃO GALPÃO AGRICULTU-
RA EM ARANHA.

Secretaria Municipal de Saúde

Homologo PP 48/14, ref. aq.de combustível automotor, p/ manutenção da  frota de veículos da PMB, fornecimento parcelado, sendo vencedora: 
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A – itens 01 e 02; vr total: R$2.888.600,00.Brumadinho,13.01.15- José Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde Brumadinho.

Atos do Legislativo

PORTARIA Nº 06/2015
“Dispõe sobre a movimentação de conta no Banco do Brasil, Agência Brumadinho, e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinado que a conta existente no Banco do Brasil, em nome da Câmara Municipal de Brumadinho, Agência 1669-1 – Conta Cor-
rente 1091093, conjunta, será movimentada até o final do Exercício de 2016, pelo atual Presidente do Legislativo, Vereador Henerson Rodrigues 
de Faria, eleito para o biênio 2015/2016, CPF nº 013.019.026-83, e também pelo Senhor Cristiano Silva Calvelhe, CPF nº 004.949.916-58, servidor 
efetivo desta Casa no cargo de Agente Condutor VI, lotado atualmente no Setor de Tesouraria, os quais sempre assinarão os cheques e demais 
documentos referentes à conta citada conjuntamente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 36/2014.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, 08 de janeiro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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