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SEGUNDA-FEIRA,
22 DE JUNHO 2020

ANO 7 - 1667

PREFEITURA E SEUS HERÓIS
EM AÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

brumadinho.mg.gov.br

Com coragem e ações que salvam vidas, a Prefeitura e seus heróis lutam                  
diariamente para barrar o avanço do coronavírus em Brumadinho. A entrada da 
cidade é controlada pela Barreira Sanitária, o comércio e pontos turísticos são 
fiscalizados, a espera pelo atendimento bancário é organizada, os espaços e vias 
públicas são desinfetados e o hospital de campanha é preparado para receber       
pacientes. São ações preventivas e muitos profissionais que estão na linha de 
frente para proteger você. Saia de casa apenas se necessário. Use máscara.

Todos lutam por Brumadinho e por você
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Prefeitura de Brumadinho - Extrato de ata de Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de pães para 
todas as Secretarias Municipais, referente ao Pregão 
Presencial 033/2020. Ata 030 Detentora: MAGAZINE 
BRUMADINHO EIRELI – EPP. VALOR GLOBAL 
R$ 440.337,86 - Iracema Aparecida da Silva - Secre-
tária de Administração.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA 
PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 
062/2020. Processo Administrativo n° 0132/2020 Nos 
termos do Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DAS NOR-
MAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABAL-
HADOR, EM ESPECIAL "NR 35, NR 18 E NR 10”, A 
PEDIDO DA SEGURANÇA DO TRABALHO Valor 
total: R$ 11.480,00 - EDUARDO FERNANDO DA 
CUNHA 08233915661 - CNPJ: 21.875.939/0001-70. 
Avimar de Melo Barcelos – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de 
Administração
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Secretaria Municipal de 
Fazenda

 

 

CLASSE: Requerimento Administrativo Cadastro Imobiliário nº 104/2019 

REFERÊNCIA: Acerto em Cadastro de Imóveis Bairro JARDIM CASA BRANCA 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE BRUMADINHO/SETOR DE CADASTRO 
 
    DECISÃO ADMINISTRATIVA           
                                          
                                                        Primeira Instância 

VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Cadastro Imobiliário – RACI 

nº 104/2019, passo ao:  

            RELATÓRIO  

Trata-se de Requerimento Administrativo de Cadastro Imobiliário – RACI, através do qual o 
próprio Setor de Cadastro após responder a um OFICIO nº 053/2019 do Departamento de PAT – Processo 
Administrativo Tributário, encontrou um “erro” de lançamento de imóveis no cadastro imobiliário, 
referente ao Bairro “Jardim Casa Branca”.  

Assim o Setor de Cadastro juntou a documentação encontrada, sendo esta; 

1 – Cópia do MEMO/DAF: 002/2019; 
2 – Cópia do Decreto nº 23/80 de 12.12.1980 - Aprova o loteamento “Jardim Casa Branca”; 
3 – Cópia do Decreto nº 18/81 de 21.11.1981 – Altera o Decreto nº 23/80, que aprova o 

Loteamento Jardim Casa Branca; 
4 – Resumo da documentação anexada a pasta do Loteamento; 
5 – Cópia do Decreto s/nº de 27.03.1998 – Retifica o Loteamento denominado Jardim Casa 

Branca; 
6 – Cópia dos Boletins do Cadastro Imobiliário, Informações de Históricos e Relatório de Relação 

da Dívida Ativa do Contribuinte dos Lotes 08 da quadra 08, Lote 08 da Quadra 20 e lotes 03, 04, 07,08, 
09 da quadra 08; 

7 – Arquivos da “ficha Amarela” dos lotes citados acima; 
8 – Matricula “mãe” sob o nº 3.493 referente a inscrição do Loteamento e suas averbações; 
9 - Cópia dos Boletins do Cadastro Imobiliário, Informações de Históricos e Relatório de Relação 

da Dívida Ativa do Contribuinte dos Lotes 15 da quadra 20; 
10 – Relatório da situação atual dos imóveis dentro do Sistema Tributário Informatizado; 
11 - Relatório de Dados de Processos Judiciais; 
 
É, em apertada síntese, o Relatório. 

Passo à FUNDAMENTAÇÃO:  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece, na iniciativa de constitucionalização do 

Sistema Tributário Nacional, rígida repartição de competências tributarias, via da qual cada ente de 

direito público político recebe a condão de instituir e cobrar determinados tributos. 

De acordo com este condão, o artigo 156 da Carta Magna atribui competência tributária aos 

municípios para instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Observemos:  

Constituição Federal do Brasil de 1988 

Art. 156 – Compete aos Municípios instituir imposto sobre: 

I – propriedade predial e territorial urbana: 
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O Município de Brumadinho, através da Lei Complementar nº. 109/2019, 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 – IPTU, assim 

vejamos: 

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 natureza ou por acessão física, como definida a lei 
civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos)  

Artigo este cominado com o artigo 118.  

SEÇÃO II - DO CADASTRO IMOBILIARIO 
 
Art. 118º - A inscrição, alteração ou ratificação de oficio poderão ser realizadas a qualquer 
tempo, desde que comprovado o erro no lançamento original, não eximindo o infrator das 
multas que lhe couberem. (Grifos nossos) 
 
A Sumula do STF – Supremo Tribunal Federal de números 346 e 476 vem nos orientando: 
Súmula 346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, e todos os casos, a apreciação 
judicial. 
 
Considerando o princípio da autotutela da administração de poder-dever de rever os próprios 

atos, e ainda de acordo com os documentos anexados aos autos, como os Decretos nº 23/80, 18/81 e 

a Averbação sob o nº 135 da matrícula “mãe” sob o nº  3.493, onde demostram a aprovação do 

Loteamento e suas retificações seguintes, verificamos que em algum momento NÃO foi corrigido a 

última retificação averbada do Loteamento, onde foram excluídos alguns lotes face a necessidade de 

atender as exigências legais da legislação vigente à época.  

Portanto de acordo com a última retificação do loteamento datada de 27/03/1998, averbada 

no AV-135 de 02/07/1998, o Loteamento denominado “JARDIM CASA BRANCA” passou a conter: 

Quadra 01 19 lotes   Quadra 12 18 lotes   Quadra 23 18 lotes 
Quadra 02 19 lotes   Quadra 13 03 lotes   Quadra 24 14 lotes 
Quadra 03 13 lotes   Quadra 14 Área Verde   Quadra 25 18 lotes 
Quadra 04 08 lotes   Quadra 15 20 lotes   Quadra 26 18 lotes 
Quadra 05 08 lotes   Quadra 16 03 lotes   Quadra 27 15 lotes 
Quadra 06 09 lotes   Quadra 17 07 lotes   Quadra 28 05 lotes 
Quadra 07 09 lotes   Quadra 18 09 lotes   Quadra 29 06 lotes 
Quadra 08 02 lotes   Quadra 19 19 lotes   Quadra 30 03 lotes 
Quadra 09 Área Verde   Quadra 20 14 lotes   Quadra 31 02 lotes 
Quadra 10 Área Verde   Quadra 21 05 lotes   Quadra 32 05 lotes 
Quadra 11 Área Verde   Quadra 22 09 lotes   Quadra 33 01 lotes 
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Revendo os lançamentos dentro do Sistema Tributário podemos observar que a QUADRA 08 que 

antes possuía 07 lotes (sendo de 01 a 04 e 07,08 e09) após a retificação passou a ter apenas 02(dois) 

LOTES, porém dentro do Sistema Tributário Informatizado, NÃO foram excluídos os lotes de 03, 04, 07, 08 

e 09, permanecendo ativos e consequentemente gerando débitos para os mesmos. O lote 08 

encontrava-se em nome do Sr. Carlos Eduardo Fernandes (também sem motivo nenhum de 

transferência), assim como o Sr. Carlos Eduardo Fernandes desconhecia tal propriedade sobre o imóvel, 

e nunca receberá nenhuma notificação de lançamentos de débitos sobre o mesmo, nunca quitou os 

débitos oriundos do lote 08 da quadra 08, posteriormente então com o débitos em abertos, originou-se 

um Processo de Execução Fiscal em nome do Sr. Carlos Eduardo Fernandes, e após os andamentos 

processuais, o Sr. Carlos Eduardo Fernandes foi localizado por oficial de justiça e desconhecendo a 

propriedade do imóvel, compareceu ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização afim de solicitar 

a exclusão do Processo de Execução Fiscal nº 0013104-58.2014.8.13.0090 e 0035462-75.2018.8.13.0090 e 

consequentemente do Cadastro Imobiliário, o que ocorreu através do PAT – Processo Administrativo 

Tributário nº 1593/2019.   

Em relação ao lote 15 da quadra da 020, apesar de estar representando na Planta do 

Loteamento retificado, no Av-135, encontra-se registrado apenas 14(quatorze) lotes pertencentes a 

quadra 20, acreditamos assim que o lote 15 representado na Planta do loteamento, foi inserido na 

mesma de forma errônea, e consequentemente com o não pagamento dos débitos do IPTU, foram 

impetrados ações de execuções fiscais face ao mesmo, quais sejam 0033699-39.2018.8.13.0090 

(exercício de 2010 a 2012) e 0037079-12.2014.8.13.0090 (exercício de 2013 e 2014). 

Considerando o apurado nos autos, e a auto-tutela do poder público de rever seus atos, verifica-

se que é necessário efetuar a devida regularização dentro do sistema tributário do cadastro imobiliário 

objetivando a “exclusão dos lançamentos inscritos e não inscritos em dívida ativa dos lotes 

03,04,07,08,09 da quadra 08 e o lote 15 da quadra 20 do Bairro Jardim Casa Branca, evitando assim a 

emissão de novas CDA – Certidão Dívida Ativa com intuito de ações de execução fiscal futuras.  

 

Face ao apresentado, requer seja dado provimento ao pedido.  

Tudo visto e examinado, passo à: 

É o fundamento. DECIDO: 
 
DECISÃO: 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 113, 118 

da LC 109/19 – CTM – Código Tributário Municipal, e ainda pelo Princípio da Autotutela do Estado que 
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confere a Administração Pública poderes/deveres para rever seus próprios atos decido dar 

PROVIMENTO AO PEDIDO formulado e assim: 

a) DETERMINO a “baixa/exclusão” dos lotes 03,04,07,08,09 da quadra 08 e do lote 15 da quadra 

20 do Bairro Jardim Casa Branca, no Cadastro Imobiliário Fiscal uma vez que os mesmos 

foram excluídos do Plano de Loteamento retificado em 1998; 

b) DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Setor de Dívida Ativa para que proceda a 

exclusão do DEBITOS referente a estes imóveis;  

c) DETERMINO que seje encaminhado ofício ao Setor de Execução Fiscal, anexado cópia da 

decisão, solicitando as devidas providências em relação a “EXTINÇÃO” dos Processos 

Judiciais em nome da M.B. Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a estes imóveis. 

 

Brumadinho, 16 de Junho de 2020 

 
             

               Marciléa Batista de Souza Matozinhos 
                 Agente Administrativo IV – MAT,000414 

   
 

    Karina Gonçalves Fonseca Lima 
      Secretária Adjunta da Fazenda 
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Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente

Secretaria Municipal de 
Saúde

ATOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI-
ENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(SEMA), representada por Daniel Hilário de Lima Fre-
itas, nos termos da Lei 10.650/2003, que dispõe sobre 
o acesso público aos dados e informações ambientais 
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama (Lei no 
6.938/1981) e Lei 9.605/98, art. 79A, §8º, PUBLICA 
listagens e relações contendo os dados referentes aos 
seguintes atos administrativos ambientais:

1 -  A SEMA torna pública que requereu a solicitação 
de  juntada do protocolo de entrada do processo de li-
cenciamento junto ao órgão ambiental estadual compe-
tente, referente ao AI nº 000213 nos autos do  processo 
administrativo SEMA nº 45/2017, que tem como titular  
Maria Cristina Socorro Cordeiro e Yara de Vargas. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADIN-
HO - MG. CONVOCAÇÃO PARA APRESEN-
TAÇÃO DE AMOSTRA: Processo Administrativo de 
Compras n° 061/2020, Pregão Presencial n° 017/2020, 
cujo objeto é o Registro de Preço para a aquisição de 
fraldas descartáveis, para o Setor de Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante fornecimento 
parcelado, pelo prazo 12 (doze) meses. 

Chamo o feito à ordem, constatado o equívoco na 
análise da ordenação das licitantes remanescentes, 
faz-se necessário informar que a amostra da fralda - 
Max Confort Plus, encaminhada pela empresa Domi-
nus Comércio Eireli-ME, CNPJ: 27.417.234/0001-95, 
conforme cláusula 7.11.3, compreende os itens 01, 02, 
03 e 04, que após exame e teste da amostra, conforme 

parecer técnico, verificou-se que ela não atende as ex-
igências do Edital, sendo a amostra desclassificada, 
bem como, foi desclassificada a proposta para os itens 
supracitados. Já a licitante Irmãos Santana Ltda-EPP, 
CNPJ: 65.186.835/0001-23, quedou-se inerte e não 
apresentou a amostra para o item 05, sendo a proposta 
desclassificada, em consonância à cláusula 7.11.1.
  
Superada esta fase, seguindo os critérios estabelecidos 
na cláusula 10.13, ficam desde já convocadas as lic-
itantes remanescentes, no prazo expresso na cláusula 
7.11.2, contados a partir desta publicação, a apresentar-
em amostra dos itens, conforme segue: C.B.S. Médico 
Científica S/A, CNPJ: 48.791.685/0001-68 – item 03 e 
Irmãos Santana Ltda-EPP, CNPJ: 65.186.835/0001-23 
– itens 01, 02, e 04. Jurene de Sales Azevedo – Pre-
goeira
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Atos do Legislativo

Câmara de Brumadinho realiza a 9ª 
Reunião Ordinária de 2020

Na noite da última 
quinta-feira, dia 18 de 
junho, foi realizada a 9ª 
Reunião Ordinária de 2020, 
com a presença de doze 
vereadores. Inicialmente 
foram lidas e serão 
encaminhadas ao Poder 
Executivo as seguintes 
Indicações:

• De autoria da 
Vereadora Alessandra 
Cristina de Oliveira 
(Cidadania 23): que seja 
realizada complementação 
da pavimentação asfáltica 
da Rua 5, no Bairro São Judas 

Tadeu, em Brumadinho.
• De autoria do 

Vereador Ivam Antônio 
Ferreira Egg (PV): que sejam 
instaladas lâmpadas de LED 
na iluminação da praça 
do Distrito de Aranha, assim 
como em todas as praças do 
Município de Brumadinho; 
que seja realizada a cobertura 
da quadra poliesportiva 
na Comunidade de Casa 
Branca; que sejam instalados 
postes com lâmpadas e 
extensão da rede elétrica na 
Rua Feliciano Pinto Brandão, 
Bairro Estância da Nevada, 

Distrito de Aranha (em frente 
à Choperia Piacenza); que 
seja construído passeio em 
frente à GM Materiais de 
Construção, no trecho entre 
a Distribuidora Andrade até 
a loja Total Peças, no Bairro 
Santo Antônio; que sejam 
construídos dois pontos de 
ônibus na comunidade de 
Melo Franco.

• De autoria do Vereador 
José Raimundo da Silva (PSL): 
que seja feito asfaltamento 
na estrada que liga Aranha, 
Grotão, Córrego de Almas, 
Estiva, até Samambaia. 
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Moções aprovadas 
Continuando a reunião, 

foram aprovadas, por 
unanimidade, as seguintes 
Moções:
• Moção nº 08/2020, 

de autoria do Vereador 
José Raimundo da Silva, 
manifestando pesar pelo 
falecimento do Senhor Bruno 
Falconi Fontoura (Dr. Bruno), 
ocorrido no dia 30 de maio 
de 2020, em São Luiz do 
Maranhão.

• Moções nº 09/2020 e 
10/2020, ambas de autoria 
da Vereadora Alessandra 
Cristina de Oliveira, 
manifestando: aplausos e 
congratulações à Doutora 
Perla Saliba Brito pelos 
relevantes serviços prestados 
a Brumadinho; e à Secretaria 
de Saúde de Brumadinho 
e pais de crianças que 
lutaram para a criação do 
Centro Especializado em 
Reabilitação – CER. 

Projetos de Lei apreciados 
Em seguida, foram 

discutidos e votados os 
seguintes Projetos de Lei:
• Projeto de Lei Ordinária 

nº 21/2020, de autoria do 
Poder Executivo, dando nova 
redação ao artigo 6º da Lei 
nº 2509, de 03 de dezembro 
de 2019, alterando o limite 
de 10% (dez por cento) para 
25% (vinte e cinco por cento) 
para abertura de crédito 
suplementar pelo Poder 
Executivo.

Votação: aprovado por 8 
votos favoráveis e 03 votos 
contrários.

Votos contrários: 
Vereadores Caio César de 
Assis Braga (PTB); Hideraldo 

Rogério Santana (PTB) e 
Maximiliano Franklin Maciel 
Figueiredo (MDB). 

• Projeto de Lei Ordinária 
nº 34/2020, de autoria da 
Vereadora Alessandra 
Cristina de Oliveira, 
determinando a instalação 
de portas ou grades de aço 
nas fachadas externas dos 
estabelecimentos bancários 
e outras instituições 
financeiras. 

Votação: aprovado por 
unanimidade.

• Projeto de Lei ordinária 
nº 39/2020, de autoria do 
Poder Executivo, autorizando 
o Poder Executivo a 
conceder subvenções 
sociais às instituições privadas 
de caráter assistencial: 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE); 
Centro Espírita Pai Joaquim 
de Aruanda e Lar dos Idosos. 

Votação: aprovado por 
unanimidade.

• Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2020, de 
autoria do Poder Executivo, 
autorizando o referido poder 

a conceder adicional de 
insalubridade e adicional 
por serviços extraordinários a 
agentes públicos municipais 
e contratados que laborem 
no combate e na prevenção 
da pandemia Coronavírus – 
COVID-19 ou se encontrem 
expostos a riscos de 
contaminação pela doença. 
O adicional será no valor de 
30% (trinta por cento) do 
salário mínimo vigente. 

Votação: aprovado por 
unanimidade. 

Vetos do Poder Executivo 
Ao final da reunião foram 

discutidos e votados os dois 
Vetos encaminhados pelo 
Poder Executivo:
• Veto à Proposição 

de Lei nº 14/2020 (referente 
ao Projeto de Lei nº 
15/2020, de autoria do 
Vereador Hideraldo Rogério 
Santana), dispondo sobre a 
implantação de Centros de 
Convivências para Idosos no 
Município de Brumadinho.

Votação: veto mantido 
por 06 votos favoráveis e 05 
votos contrários.

Votos contrários ao veto: 
Vereadores Alessandra 
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Cristina de Oliveira; Caio 
César de Assis Braga; 
Hideraldo Rogério Santana; 
Maximiliano Franklin Maciel 
Figueiredo e Renata Parreiras 
(Cidadania 23). 

• Veto à Proposição de 
Lei nº 17/2020 (referente ao 
Projeto de Lei nº 20/2020, 
de autoria da Vereadora 
Alessandra Cristina de 
Oliveira), autorizando o 
Poder Executivo a conceder 
Adicional de Insalubridade 
Emergencial aos 
servidores municipais que 
efetivamente laborarem na 
prevenção, atendimentos e 
enfrentamento da pandemia 
do novo Coronavírus – 
COVID-19, no Município de 
Brumadinho.

Votação: veto mantido 
por 06 votos favoráveis e 05 
votos contrários.

Votos contrários ao veto: 
Vereadores Alessandra 
Cristina de Oliveira; Caio 
César de Assis Braga; 
Hideraldo Rogério Santana; 
Maximiliano Franklin Maciel 
Figueiredo e Renata Parreiras 
(Cidadania 23). 

TV Câmara e Covid-19
A reunião foi transmitida 

ao vivo pela TV Câmara e 
a gravação está disponível 
em nosso site (www.
cmbrumadinho.mg.gov.
br); facebook.com/
camaradebrumadinho e 
Youtube: Câmara Municipal 
de Brumadinho. Até o 
fechamento dessa matéria 

o vídeo já tinha o alcance 
de mai de 900 internautas. 
A próxima Reunião Ordinária 
será realizada nesta quinta-
feira, dia 25 de junho, logo 
após a reunião de Comissões 
que ocorrerá a partir das 
14 horas, no Plenário da 
Câmara de Brumadinho.

A Câmara de Brumadinho 
abriu, parcialmente, suas 
portas ao atendimento ao 
público. Porém, as reuniões 
continuam sendo realizadas 
de portas fechadas, como 
medida de prevenção à 
propagação do Covid-19. 
Para garantia de assistência e 
participação da população, 
as reuniões estão sendo 
transmitidas, ao vivo, pela TV 
Câmara.
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Portaria DP nº 76/2020
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Vereador Antônio Sérgio dos 
Santos Vieira, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto da Lei 
Municipal nº 2.515/2019, que dispõe sobre a nova estruturação da Administração 
Interna da Câmara Municipal de Brumadinho e o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos e dá outras providências”.
Considerando solicitação de exoneração do Assessor Parlamentar do Gabinete 
do Vereador Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo;      
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica exonerado o Sr. Thiago França Duarte do cargo de Assessor Parlamentar 
III do Quadro de Cargos Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, 
constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.515/2019, o qual prestava serviços ao 
Gabinete do Vereador Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 18 de junho de 2020.

Antônio Sérgio dos Santos Vieira
PRESIDENTE

Marcos Paulo Campos Gonçalves
Setor de Recursos Humanos

Portaria DP nº 77/2020
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Vereador Antônio Sérgio dos 
Santos Vieira, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto da Lei 
Municipal nº 2.515/2019, que dispõe sobre a nova estruturação da Administração 
Interna da Câmara Municipal de Brumadinho e o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos e dá outras providências”.
Considerando a necessidade de dar maior eficiência e performance às atividades 
administrativas do Legislativo;
Considerando a viabilidade legal, e, interesse superior da Administração Pública; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica autorizado o Sr. Allan Santos Silva ocupante do cargo Agente de 
Serviços I, a conduzir esporadicamente os veículos destinados ao atendimento das 
demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Brumadinho, em 
casos excepcionais em que não encontre no setor de transporte, outro profissional 
com atribuições de condução de veículos, sem prejuízos das demais atividades 
inerentes a seu cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos 
até o dia 31/12/2020.
Brumadinho, 18 de junho de 2020.

Antônio Sérgio dos Santos Vieira
PRESIDENTE

Marcos Paulo Campos Gonçalves
Administração de Pessoal

Recursos Humanos
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