
Brumadinho, 11 de agosto de 2015 Página 1 de 3Diário Oficial de Brumadinho - Edição 490

"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

Ipê rosa | Foto: Thiago França Duarte

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

Brumadinho, terça-feira, 11 de agosto de 2015  Ano 3 Edição 490

Fique atento ao prazo final
da anistia fiscal

Contribuinte tem até o dia 19 de agosto para quitar seus 
débitos com até 100% de desconto dos encargos fiscais

A Prefeitura oferece 
uma oportunidade para 
que o contribuinte em dé-
bito com o município qui-
te sua dívida.

Administrado e execu-
tado pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, o Pro-
grama de Concessão de 
Anistia prevê a redução 
de até 100% dos encargos 
fiscais (juros e/ou multa) 
para pagamento de crédi-

to tributário. O desconto 
integral vale para o paga-
mento da dívida apenas 
em parcela única.

As parcelas não podem 
ser inferiores a R$100,00.  
A Lei ainda determina o 
prazo de até 20 dias após 
a adesão ao Programa pa-
ra o pagamento em par-
cela única ou a primeira 
parcela do parcelamento 
de débitos.

Para aderir ao Progra-
ma, o contribuinte deve 
procurar o Departamen-
to de Arrecadação e Fisca-

lização da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda em até 
120 dias, contados a partir 
da publicação da lei.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB
Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia oito de julho de dois mil e quin-
ze às quatorze horas e dez minutos na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, número 75 
(setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Planos e Projetos 
de Turismo; c). Informes gerais; d). Palavra franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Linhares, Presidente do Conselho, cumprimenta a todos 
os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante das Associações de Artesa-
nato, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações 
Comunitárias, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal,  o Sr. Gustavo 
Morais Dias representante das Associações Ambientalistas, e o convidado do conselho Pedro Henrique. Após os registros, foi feito a leitura da ata 
de reunião anterior que dispõe da apresentação de ação e aprovação de gasto do Fundo Municipal de Turismo. Logo após leitura e aprovação 
da ata, Karla menciona que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura está elaborando projetos para que se consiga captação de verba através 
de emendas parlamentares, e que o departamento de Turismo quer investir na estruturação dos atrativos naturais de Brumadinho, tais como as 
cachoeiras. Neste momento o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ressalta que todas as cachoei-
ras de Brumadinho exceto a da Usina localizada na região de Aroucas estão em propriedade particular, neste momento a Srª Sofia Lorena Vargas 
representante das Associações Ligadas ao Turismo, ressalta que é preciso ter cautela quanto a questão da segurança do visitante nestes atrativos 
e ainda lembra que em caso de acidentes a quem caberia a responsabilidade. Neste momento Karla ressalta que será feito primeiramente uma 
visita técnica a estas cachoeiras com intuito de analisar se é possível a abertura das mesmas para a visitação em seguida será feito uma reunião 
com os donos dos terrenos onde se localizam as cachoeiras, para saber se há interesse dos mesmos na exploração sustentável deste atrativo 
Natural. Após esta reunião com estes proprietários será pedido o parecer jurídico da procuradoria municipal a respeito da possibilidade da pre-
feitura estruturar cachoeiras localizadas em terreno particular com o intuito de explora-las turisticamente e como deverá ser a contrapartida do 
dono deste atrativo, para com o município. Neste momento o Sr. Marcos Luiz de Aguiar ressalta que o parecer jurídico é de extrema importância 
para se começar a colocar em pratica este projeto. Após alinhar as informações junto ao conselho, Karla faz as considerações finais declarando o 
término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinado por todos.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres.037/15 Aquis. de container e lixeiras p/ coleta seletiva, p/ a Sec. de Meio Am-
biente, mediante fornecimento único. Abertura: 28/08/2015, às 09:00h. PP 046/15. Aquis. de chocolates, balas e petiscos, p/ a Sec. Municipal 
de Educação, mediante fornecimento único. Abertura: 27/08/2015, às 09:00h PP 039/15 Aquis. de transpalete hidráulico e pallet de plástico, 
p/ o setor de almoxarifado da Sec. Municipal de Administração, mediante fornecimento único. Abertura: 26/08/2015, às 14:00h. Ver site: www.
brumadinho.mg.gov.br e/ou Brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público contrato 123/2015, cujo objeto trata-se de fornecimento de materiais de construção. Empresa 
Premoldados Belo Bloco LTDA-ME.Valor  R$ 855.147,20.Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público contrato 125/2015, cujo objeto trata-se de fornecimento de materiais de construção. Empresa 
Douglas Fabris Aguiar-ME.  Valor R$: 14.530, 00.Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público contrato 126/2015, cujo objeto trata-se contratação de show artístico da dupla  Eduardo Neto 
e Ronaldo, onde se apresentou no dia 08/08/2015 no festival do Feijão no distrito de Córrego de Feijão. Valor R$8.000,00.  Empresa: L& H  produ-
ções e eventos ltda-ME. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA  SMMA N° 004/2015
DESIGNA SERVIDORES PARA A FUNÇÃO OPERACIONAL DE FISCAL DO CONTRATO.
 Art .1°- O Secretário de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais designa para função operacional de fiscal de contrato para aquisições 
feitas por meio do pregão n° 040/2014, processo administrativo 085/2014, como a seguir disposto:
Contratada: Visão Ambiental Ltda.
Contrato: 150/2014
Objeto: Contratação de serviços especializados de monitoramento físico, químico e biológico da qualidade de águas superficiais, subterrâneas 
e efluentes do Aterro Sanitário Municipal de Brumadinho.
Origem: Pregão Presencial 040/2014
Fiscal do Contrato: Géssica Iara do Amaral
Art. 2- O período de vigência desta portaria é da data de sua assinatura ao encerramento ou cumprimento dos contratos referenciados.
Ar. 3 Esta portaria entra em Vigor na data da sua publicação.
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