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Brumadinho, quarta-feira, 13 de janeiro de 2016  Ano 4 - Edição 590

Defesa Civil reúne com a Coordenadoria
Estadual sobre monitoramento de barragens
Foram discutidas ações de planejamento e acompanhamento em casos de 

ocorrências e desastres em barragens de rejeitos de minério de ferro
 A Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e De-
fesa Civil de Brumadinho 
participou ontem, dia 13, 
de uma reunião com a Co-
ordenadoria Estadual de 
Defesa Civil para discutir 
estratégias e ações futu-
ras de segurança entre os 
municípios que possuem 
atividades de extração 
mineraria. Durante o en-
contro, foi discutido o pla-
nejamento de ações de 
prevenção e preparação 
em caso de desastres am-
bientais, principalmente 
em barragens de rejeitos 
de minério.
 Foi apresentada tam-
bém, a Coordenadoria, 
as ações que estão sendo 
feitas em Brumadinho so-

bre o acompanhamento 
das áreas minerarias e co-
munidades no entorno. 
No início de dezembro, 
a Defesa Civil Municipal 
entregou um ofício a to-
das as mineradoras que 
operam em Brumadinho, 
solicitando o Plano Emer-
gencial e Sistema de Mo-
nitoramento de todas as 
barragens. Além disso, a 
coordenadoria também 
solicitou dos órgãos com-
petentes da Secretaria 
Estadual de Desenvol-
vimento Sustentável e 
Meio Ambiente, através 
da Diretoria de Emergên-
cia Ambiental e Eventos 
Críticos, a realização de 
vistorias nas barragens do 
Município. 

 Brumadinho é um dos 
poucos municípios do Es-
tado que conta com um 
Plano Municipal de Redu-
ção de Riscos. O documen-
to foi validado em junho 
do ano passado, durante 
uma Audiência Pública 
Municipal. O plano visa 
minimizar os problemas 
gerados por alagamentos, 
inundações, erosões, desli-
zamentos de terra, quedas 
de barrancos nas áreas de 
maior vulnerabilidade no 
município e possíveis de-
sastres ambientais, como 
o que ocorreu em Maria-
na. Além de mapear as 
áreas de risco, outra ação, 
é a realização de trabalhos 
educativos, informativos e 
de mobilização dos mora-

dores. 
 Vale ressaltar, que a 
fiscalização de barragens 
de rejeitos de minério é 
de responsabilidade dos 
órgãos ambientais esta-
duais e federais. O mu-
nicípio tem a obrigação 
apenas de fazer o acom-
panhamento das fiscali-
zações e monitoramentos 
dessas áreas. 
 Cada cidadão tam-
bém pode solicitar a vis-
toria pelos telefones 31 
99822-3947 – 3915-1237 
ou pelo site www.meio-
ambiente.mg.gov.br/
emergenciaambiental. 
Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a Defesa 
Civil Municipal, através do 
telefone 199.
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Atos do Executivo | Convênios

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – Termo de Cessão de Uso n°001/2016. Convenentes: Município de Brumadinho e o Estado de Minas 
Gerais por intermédio da Polícia Militar. Assinatura: 04/01/2016. Vigência:31/12/2016.Objeto:cessão de uso  de imóvel, a título gratuito, para 
funcionamento de posto de apoio da 215ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais no Município de Brumadinho.

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO/MG Ext. Ata RP 010/15 PP42/15–Obj: RP Aq. de Gasolina comum e óleo diesel S10. Detentora: 
Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda. 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

1 Gasolina comum 500.000 3,3800 1.690.000,00

2 Óleo Diesel S10 610.000 2,8300 1.726.300,00

Total 3.416.300,00

Vl. global: R$ 3.416.300,00 – Vig: 11/01/16 a 10/01/17. 
Brumadinho, 13 de janeiro de 2016. José Paulo S. Ataíde – Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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