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Brumadinho, sexta-feira, 13  de novembro de 2015  Ano 3 Edição 553

Prefeitura realiza o
26º Festival da Jabuticaba

Evento contou com uma programação especial, valorização da 
cultura gastronômica, além da geração de renda

Realizado nos dias 14 e 
15 de novembro, no Dis-
trito de Aranha, o Festival 
da Jabuticaba se consagra 
como uma das festas mais 
importantes do município 
de Brumadinho: São 26 
anos de história. Além das 
atrações musicais e cultu-
rais, o Festival da Jabutica-
ba se transformou em fon-
te de renda para dezenas 
de famílias. 

Em 2013, a Prefeitura, 
Por meio da Secretaria Mu-

nicipal de Esportes, Lazer e 
Eventos, em parceria com 
a Associação Comunitá-
ria de Aranha reformulou 
o festival, criando a “Pra-
ça da Jabuticaba”. O local é 
destinado especialmente 
aos produtores, onde eles 
expõem seus produtos de-
rivados da Jabuticaba. 

E este ano, além das tra-
dicionais receitas como, 
vinhos, licores, compotas 
e geléias, os produtores 
apresentaram novas recei-

tas, entre elas, o Prosciutto 
ao Molho de Jabuticaba, 
Mousse, Vinho sem álco-
ol, Suco, Farinha, Cupcake, 
Panacota, cerveja e o refri-
gerante de jabuticaba. 

Além do palco principal, 
onde foram realizados os 
shows, o público também 
pode apreciar outras apre-
sentações culturais, como 
a peça teatral ‘Aikidókidá 
de Quem Num Ri’ da Tru-
pe Curativo, que encantou 
a criançada. 

Criado em 1989, o Fes-
tival da Jabuticaba vem 
ganhando espaço no ce-
nário mineiro, destacan-
do-se com uma variedade 
de produtos derivados da 
jabuticaba, fazendo uma 
mistura do que a de mais 
requintado da culinária 
mineira. O destaque das 
principais receitas pode 
ser conferido num livreto 
desenvolvido pelo Depar-
tamento de Comunicação 
da Prefeitura.
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LEI Nº 2.200 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Dá denominação de INÁCIO JOSÉ DA SILVA a logradouro público localizado no Bairro São Bento, Sede do Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A atual Rua “N”, que fica localizada no bairro São Bento, Sede do Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se RUA INÁCIO JOSÉ 
DA SILVA.
Art. 2º - A denominação constante da presente Lei será devidamente comunicada pelo Poder Executivo aos órgãos que se fizerem necessários.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 13 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.201 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Institui no âmbito do Município de Brumadinho/MG, a SEMANA DA ARTE E CULTURA, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Brumadinho/MG a Semana da Arte e Cultura, a ser comemorada anualmente na primeira 
semana do mês de setembro.
Art. 2º - A Semana da Arte e Cultura instituída por esta Lei têm como objetivos:
Proporcionar aos artistas e artesãos um meio de divulgação e comercialização dos produtos artísticos e artesanais, realizando trocas de experi-
ências e agregando a valorização da cultura desenvolvida por esses profissionais.
Oferecer aos munícipes e visitantes a oportunidade de contato com a arte e cultura através do trabalho de artistas e artesãos;
Divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalhos manuais e individuais de expressivo valor artístico;
Promover o intercâmbio de artistas e artesãos dos vários municípios da região;
Incrementar a arte e a cultura no Município promovendo eventos específicos de apreciação e divulgação;
Incentivar a cultura e a comercialização de produtos artesanais de qualidade com resultados voltados aos artistas e artesãos.
Art. 3º - O local para divulgação e comercialização de produtos artísticos e artesanais será definido conforme conveniência e entendimento da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 13 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.202 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Institui no âmbito do Município de Brumadinho/MG, a SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PELA DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA, 
e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Brumadinho/MG a Semana Municipal da Conscientização Social pela Doação de Medula 
Óssea, que acontecerá anualmente toda primeira semana do mês de agosto.
Art. 2º - A Semana instituída por esta Lei passará a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo improrrogável de até 60 (sessenta) dias, no que couber.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 13 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 222 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Aprova remembramento de lotes localizados no bairro Retiro do Chalé, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 74/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 15) e jurídico da Procuradoria (fls. 17 e 18), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento dos lotes 09 e 10 da quadra 17, localizados no bairro Retiro do Chalé, com área de 2.841,00m² e 
2.693,00m², respectivamente, de interesse William Cesar Castilho Pereira – CPF: 104 055 346 40 e outra.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 09–A medindo 5.534,00m², com frente para Alameda das Braúnas, 
conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação 
deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 13 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamen-
to de Debito Fiscal Nº 049/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA
06/10/2015

Proc:221/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Gabioservice Construtora EIRELI - EPP 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Machado 

NÙMERO
59

COMPLEMENTO
Letra B

BAIRRO/DISTRITO
Colégio Batista 

MUNICÍPIO 
Belo Horizonte

U.F. 
MG

CEP 
31.110.080

FONE
xxxxxxx

CNPJ/CPF 
20.712.825/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0959438/001-8

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 
do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação.
Tomador: Construtora Silveira Prado – CNPJ: 02.391.818/0001-18
Exercício: 2015.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota %
Enquadramento

Valor recolhido Valor a recolher
R$

2015/1- jan/15 R$ 22.500,00 5%-7.02 R$ 0,00 R$ 1.125,00

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Descritos, Lei C. 116/2003, Lei 940/97, Lei C. 045/2005.
Alíquota: Lei C. 061/2010.
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA
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PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lan-
çamento de Debito Fiscal Nº 

050/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA
03/11/2015

Proc:227/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Aprodutora Produções Artísticas e eventos Ltda-_ME 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Borges 

NÙMERO
67

COMPLEMENTO
xxxx

BAIRRO/DISTRITO
Indaiá

MUNICÍPIO 
Belo Horizonte

U.F. 
MG

CEP 
31.270.150

FONE
xxxxxxx

CNPJ/CPF 
08.164.099/0001-79

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0243333/0001-1

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 
do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação.
Tomador: Prefeitura Municipal de Brumadinho – CNPJ: 18.363.929/0001-40
Exercício: 2015.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota %
Enquadramento

Valor recolhido Valor a recolher
R$

2015/4 -set/15 R$ 61.529,16 3%-3.05 R$ 0,00 R$ 1.125,00

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Lei C. 116/2003 - Lei C. 045/2005 - Lei 940/97.
Alíquota (s): Lei C. 061/2010 e alterações.
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.     

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva          2951

LOCAL DATA HORA
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Atos do Legislativo
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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.
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