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Táxis e Moto Táxis de Brumadinho 
ganham plotagem de identificação
Ação garante segurança e comodidade para usuários e profissionais da área 

Padronização, atualiza-
ção cadastral e a facilitação 
da visualização dos táxis 
como meio de transporte. 
Esses são os objetivos da 
Prefeitura de Brumadinho, 
por meio do Setransb. Para 
isso, a Prefeitura iniciou a 
adesivação nos táxis e mo-
to táxis do município, de 
acordo com o Decreto n° 
164, datado de 19 de agos-
to de 2015.

A numeração e a identi-
ficação fazem parte de uma 
ação visando segurança e 
comodidade para os usuá-
rios e também para os ta-
xistas e mototaxistas. Nos 
carros, a instalação está 
sendo feita nos paralamas 
dianteiros e traseiros, por-
tas dianteiras e tampa do 
porta malas.  Já nas motos, 
será aplicado no paralama 
dianteiro e na parte supe-

rior do tanque de combus-
tível. Aproximadamente 18 
carros e 17 motos já foram 
plotadas. 

Para verificar se a obri-
gatoriedade da nova plo-
tagem está sendo cumpri-
da, também a partir do dia 
10 de setembro, a Prefei-
tura iniciará uma fiscaliza-
ção com agentes de trânsi-
to e fiscais de transportes. A 
Prefeitura também irá fazer 

uma campanha de cons-
cientização nos estabeleci-
mentos turísticos para in-
centivar o uso de veículos 
devidamente identificados. 

Os adesivos são forneci-
dos pela administração de 
forma gratuita, e a plota-
gem pode ser feita na se-
de do Setransb, localizada 
à rua José Solha Maia, n° 
81, Centro. O telefone para 
contato é o 31 3571-1047.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 177 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000912/2015, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte ADILENE DA SILVA FERREIRA inscrita no CPF sob o nº 038 812 976 00, nos 
termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage a todos os débitos anteriores ao pedido inscritos ou não em dívida ativa nos termos 
Parecer Administrativo de fls. 16 a 18.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 178 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000853/2015, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais ao contribuinte JOSÉ ANTERO inscrito no CPF sob o nº 177 316 906 87, nos termos do art. 
1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage a todos os débitos anteriores ao pedido inscritos ou não em dívida ativa nos termos 
Parecer Administrativo de fls. 17 a 19.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 179 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
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CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000900/2015, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte TEREZINHA JUSTINA DE JESUS PAIVA inscrita no CPF sob o nº 083 687 896 
56, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage a todos os débitos anteriores ao pedido inscritos ou não em dívida ativa nos termos 
Parecer Administrativo de fls. 14 e 15.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento

PORTARIA N° 006/2015
DESIGNA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO OPERACIONAL DE FISCAL DO CONTRATO.
 Art .1°- A Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais designam para 
função operacional de fiscal de contrato para aquisições feitas por meio do pregão n° 033/2013, processo administrativo 126/2013, como a 
seguir disposto:
Contratada: 
Lino Locações e Transporte Ltda  - Contrato 152/2013
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos utilitários 
Origem: Pregão Presencial 033/2013
Fiscal do Contrato: Cristiany Augusta Mendes 
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.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA N° 007/2015
DESIGNA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO OPERACIONAL DE FISCAL DO CONTRATO.
 Art .1°- O Secretário de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais designam para função operacional de fiscal de contrato para aquisi-
ções feitas por meio do pregão n° 033/2013, processo administrativo 126/2013, como a seguir disposto:
Contratada: 
Arvel Dragagem Comércio e Transporte Ltda - Contrato 151/2013
Objeto: Prestação de serviços de locação de caminhão munck 
Origem: Pregão Presencial 033/2013
Fiscal do Contrato: Nelson de Oliveira Gonçalves 
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.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 30/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Pauli-
tech Eireli. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais para reprografia, impressão 
e digitalização para a Câmara Municipal de Brumadinho. Valor Global: R$53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais). Período: 12 meses 
a partir de 1º de setembro de 2015.
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