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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida - atendimento a domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais
de pagamento.

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Prefeitura Municipal
de Borda da Mata

Conheça melhor a Vigilância Sanitária:

1- O que é Vigilância Sanitária?
É a área da saúde pública responsável

pela eliminação, diminuição ou
prevenção de riscos à saúde.

A vigilância Sanitária existe para
promover e proteger a saúde por meio
de estratégias e ações de educação e
fiscalização.

2- Como a Vigilância Sanitária atua?
Na educação e orientação – por meio

do poder pedagógico, ou seja, a
capacidade que os profissionais
possuem para educar e orientar em
Vigilância Sanitária.

Na fiscalização – com o poder de
polícia, exclusivo de Estado, executando
nas fiscalizações, aplicações de
intimação e infração, interdições de
estabelecimentos, apreensões de
produtos e equipamentos, entre outros.

3- Quem executa as ações de
Vigilância Sanitária?

A Vigilância Sanitária Municipal, a
Vigilância Sanitária Estadual e a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
fazem parte do Sistema Único de Saúde
(SUS) e são responsáveis pelas ações.

4- A Vigilância Sanitária está
presente:

1- Nos locais de produção, transporte
e comercialização de alimentos;

2 – Nos locais de produção,
distribuição e comercialização de
medicamentos e produtos de interesse
da saúde;

3 – Nos locais de serviços de saúde;
4- No meio ambiente;
5- Nos ambientes e processos de

trabalho;
6 – Na pós-comercialização e pós-uso,

envolvendo situações de investigação
de situações adversas e queixas
relacionadas a produtos e serviços de
interesse à saúde;

7 – Nos serviços de interesse à saúde;
8 – Nos locais públicos.
Atribuições da Vigilância Sanitária

Municipal de Borda da Mata:
De acordo com a Lei Municipal

Nº1609/2010, as atribuições são:
- Integrar a equipe de Vigilância

Sanitária;
- inspecionar ambientes e

estabelecimentos de alimentação
pública, verificando o cumprimento das

normas de higiene sanitária contidas na
legislação em vigor;

- proceder à fiscalização dos
estabelecimentos de venda de gêneros
alimentícios, inspecionando a
qualidade, o estado de conservação e
as condições de armazenamento dos
produtos oferecidos ao consumo;

- proceder a fiscalização dos
estabelecimentos que fabricam ou
manuseiam alimentos, inspecionando as
condições de higiene das instalações,
dos equipamentos e das pessoas que
manipulam os alimentos;

- colher amostras de gêneros
alimentícios para análise em laboratório,
quando for o caso;

- providenciar a interdição da venda
de alimentos impróprios ao consumidor;

- providenciar a interdição de locais
com presença de animais, tais como
pocilgas e galinheiros, que estejam
instalados em desacordo com as normas
constantes da Legislação Sanitária;

- inspecionar hotéis, restaurantes,
laboratórios de análises clínicas,
farmácias, consultórios médicos ou
odontológicos, entre outros,
observando a conformidade das
instalações de acordo com a legislação;

- comunicar as infrações verificadas,
propor a instauração de processos
administrativos e proceder às devidas
autuações de interdições inerentes à
função;

- orientar o comércio e a indústria
quanto às normas de higiene sanitária;

- lavrar e assinar autos de infração,
relatórios e pareceres referentes às
ações executadas;

- elaborar relatórios de inspeções
realizadas;

- executar atribuições afins.
Observação: Não faz parte do rol de

atribuições da Vigilância Sanitária
Municipal o recolhimento de animais
errantes, tais como: cães, gatos,
bovinos, equinos, muares, etc.

Vigilância Sanitária Municipal
Telefone para contato: 3445-4940
Endereço: Avenida João Olivo

Megale, 915 – Centro
e-mail: visabm@yahoo.com.br
Denys Vilhena Borges
Rosilene de Pádua Andrade

Handebol de Borda da Mata vence Caic
do São João de Pouso Alegre de goleada

Um dos atletas de Handebol de Borda
da Mata diz que no dia 19 de abril, foi
um dia de glória e vitórias para o esporte
de Borda da Mata, “crescendo a cada
dia a cada treinamento, o despertar de
querer florar, fomenta a vontade de subir,
com dedicação, tenacidade, paciência,
vontade, graças aos atletas que dedicam
a cada minuto, agradeço a todos e a
todas pela perseverança, continuem

assim pois o topo mais alto está a nossa
frente, valeu Professores de Educação
Física, Professora Regina Moreira,
Professor Antônio Oliveira(Totonho),
vamos trabalhar e conquistar a cada dia
um momento inesquecível , hoje  foi
brilhante nossas atuações, HANDEBOL
FEMININO I, HANDEBOL
MASCULINO I, HANDEBOL
MASCULINO II.

Handebol Feminino I
BM - EELAM 30 x 1 PA - CAIC São

João
Handebol Masculino I
BM - EELAM 24 x 16 PA - CAIC São

João

Handebol Masculino II
BM - EELAM 23 x 09 PA - CAIC São

João

Handebol de Borda da Mata no Caic São João em Pouso Alegre

Escolinha de Borda da Mata leva atleta para
participar da Copa Luciano do Vale em SP

A Escolinha União bordamatense
levou no mês de abril o atleta Guilherme,
de Pouso Alegre,  para jogar as quartas
de final da Copa Luciano do Vale  em SP.
Ele participou desta fase do
campeonato, depois que a Escolinha de
Borda da Mata havia levado 28 atletas
para serem avaliados pelo treinador
Careca Paiva de Valinhos. Após, esta
avaliação, ele foi selecionado para jogar
no time do Head Soccer Brazil, que é uma
equipe do futebol profissional do Estado
de São Paulo. Segundo a Comissão
Técnica de Borda da Mata,Guilherme foi
dos destaques do jogo de avaliação e a
equipe dele foi classificada para as
semifinais da Copa Luciano do Vale.

Pirina,

Guilherme e

Careca

Paiva

Borda da Mata inaugura Monumento Sermão
da Montanha no estacionamento do Hospital

No dia 1º de maio, será inaugurado no
estacionamento do Hospital o
Monumento Sermão da Montanha. São
oito estátuas de uma passagem
bíblica(Mateus 5) onde Jesus Cristo fez
uma de suas mais importantes pregações.

De acordo com o Prefeito Edmundo
Silva Júnior, na solenidade será realizado
um encontro ecumênico, quando todos
os Cristãos de todas as religiões de Borda
da Mata estão convidados a participar.

As estátuas foram confeccionadas pelo
mesmo artista que fez as que estão no
Sítio do Pica Pau em Taubaté-SP e o
horário da inauguração será ás 16h.

Monumento Sermão da Montanha

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 33333

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Prefeitura de Borda da Mata implanta Sistema
de Rastreamento de Veículos na Frota Municipal
Desde setembro do ano passado, está

em funcionamento da Prefeitura de
Borda da Mata o Sistema de
Rastreamento dos veículos da Frota
Municipal. Todos, sem exceção,
máquinas, caminhões, trator,
ambulâncias e os automóveis.

De acordo com o Setor Responsável
da Prefeitura, com esse serviço, o
município conseguiu economizar em
média 20% em combustíveis e
manutenção da frota.

Existem vários motivos que ajudaram
a Prefeitura a adotar tal medida, tais
como aumento do combustível em cerca
de 30% e a arrecadação do  município
que caiu mais de 30%.

Principais formas de economizar:
Diminuir o km rodado mensal; Diminuir

velocidade; Não sofrer multas; Não
forçar os veículos; Planejar rotas de
viagens; Diminuir custos com seguro de
roubo dos veículos; Aumentar vida útil
dos veículos.

Prejuízos e riscos do excesso de
velocidade:

Consumo de combustível; desgastes
do veículo; Risco de acidente; Multas;
Pontos na carteira; Suspenção do
direito de dirigir.

Causas de acidentes:
4% são causados por falhas

mecânicas; 6% são causados por más
condições nas vias;  90% dos acidentes
são causados por falha humana;

Principais recursos do sistema:

Localização via satélite em tempo real
com cobertura nacional; Registra tudo
que acontece com as máquinas e
veículos; Registra velocidade; Registra
o motorista

Chaveiro de identificação:
Cada motorista terá o seu;  é pessoal e

intransferível;  deverá ser conectado nas
máquinas e veículos antes de ligar a
ignição e deve ser retirado toda vez que
for sair do veículo.

Sirene:
Quando for para casa, deverá levar o

chaveiro junto; Caso não seja colocado

o chaveiro de identificação, será
disparada a sirene do veículo;  Caso a
velocidade máxima do veículo seja
ultrapassada, a sirene irá ser acionada,
onde basta reduzir a velocidade para a
sirene desligar.

Objetivo:
O objetivo geral é que todos se

ajudem, Administração e motoristas,
cada um fazendo sua parte,  para que os
objetivos sejam alcançados!

As irregularidades detectadas, podem
acarretar em aberturas de processos
administrativos.

Convite
A Renovação Carismática da Comunidade Nossa

Senhora Aparecida - Javé Nissi convida a Juventude de
Tocos do Moji e região para o Evento Explosão Jovem.
Este evento acontece uma vez por Mês, sempre em uma
cidade diferente do Setor Mogi (Ouro Fino e região) e

no mês de Maio será em Tocos do Moji. Jovens, venham
participar e fazer uma Experiência do Amor de Deus!

Anuncie Aqui

Agora em novoAgora em novoAgora em novoAgora em novoAgora em novo
endereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academiaendereço: Academia

Physical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da MataPhysical - Borda da Mata
Rua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo AmaralRua Eduardo Amaral

Aulas de terças e quintas às 18h30.
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Departamento de Esportes de
Borda da Mata realiza Curso de
Especialização e Capacitação em

Arbitragem de Futebol de Campo
O Departamento de Esportes de

Borda da Mata realizou nos 01, 02 e 03
de abril na Câmara Municipal um Curso
de Especialização e Capacitação em
arbitragem de Futebol de Campo, tendo
como público alvo árbitros, iniciantes
com arbitragem, técnicos, dirigentes
de equipe, alunos e professores de
Educação Física,  imprensa e
desportistas em geral.

O conferencista foi Ari Grecco que é
técnico de profissional, paulista de
Franco da Rocha- SP, especialista em
neurolinguística esportiva,  fala
francês, árabe, português e espanhol.

Ari Grecco começou sua carreira em
1979, uma carreira vitoriosa com
passagens em vinte e dois clubes até
hoje, que culminou com a conquista
de nove tí tulos estaduais e o
reconhecimento, da imprensa
esportiva ACLEP que lhe outorgou em
quatro temporadas, o titulo de melhor
treinador de futebol. Ari Grecco já
ministrou mais de 211 cursos em todo
Brasil capacitando mais de 4.000
árbitros e treinadores os quais
qualificaram em 98% de excelência o
conferencista no seu desempenho nas
apresentações dos cursos.

Ari Grecco e as pessoas que participaram do Curso

Escolinha de Futebol União Bordamatense participa
da maior Copa de Futebol de Base do Mundo
A escolinha de futebol União

Bordamtense participou no mês de abril
da maior Copa de Futebol de Base Mundo
que acontece em Poços de Caldas. A
equipe de Borda da Mata participou na
categoria 2003/2004 e ficou em 8º lugar

dentre as 67 equipes participantes. As
equipes eram de todo o país, inclusive
com alguns atletas de times profissionais,
como é o caso de São Paulo, América de
Minas, Cruzeiro, entre outras.

Além dos jogadores de Borda da Mata,

a Comissão Técnica, formada por
Tiaguinho, Pirina, Bino e Rafael, também
estiveram presente no evento.

A comissão técnica agradece a Regina
Moreira pelo apoio na participação da
Copa Danone.

Copa Danone em Poços de Caldas
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Cerca de 60 pessoas participam de um curso de alimentação saudável em Tocos do Moji
Dos dias 12 a 14 de abril, ocorreu

em Tocos do Moji,  um curso de
al imentação saudável ,  que foi
oferecido pelo SESI,  dentro do

Programa Cozinha Brasil. Este curso
foi realizado numa parceira com o
Departamento Municipal  de
Assistência e Promoção Social e com

apoio do CRAS e da Prefeitura.
O curso que teve duração de dez

horas foi  minis trado  pela
nutr icionista  Wênia e  com uma

auxiliar.
Segundo o Departamento de

Assistência Social, o curso teve como
objet ivo específ ico melhorar  o

aprovei tamento de al imentos e
mostrar  as  pessoas que uma
alimentação saudável  é  muito
benéfica para a saúde.

Curso de alimentação saudável em Tocos do Moji

Bairro Barreiro em Tocos do Moji ganha aproximadamente
3.000 m² de calçamentos com recursos próprios

Dando continuidade nas obras de melhoria em Tocos do Moji, a Prefeitura desta vez, está investindo em calçamento no Bairro Barreiro que fica na saída de Tocos do Moji para o
 Distrito do Sertão da Bernardina. Serão aproximadamente 3.000 m² de calçamento e a Prefeitura informa que está fazendo com recursos próprios.

O início foi agora no mês de abril e a previsão para o término da obra é de 90 dias.

Calçamento do Bairro Moji em Tocos do Moji é concluído
A Prefeitura de Tocos do Moji concluiu cerca de 1.100 m²  de calçamento no Bairro Moji. A obra  foi bem recebida pela população do bairro,

 pois a praça é local frequentado pela população do bairro Moji.

Estradas Rurais  de Tocos do Moji  recebem diversas manutenções

A Prefeitura de Tocos do Moji está fazendo um trabalho de manutenção em
diversas estradas rurais do município. Entre os trabalhos destaca-se o patrolamento,
o cascalhamento e a limpeza das laterais, como mostram as fotos abaixo de estradas
cascalhadas e algumas já com as laterais limpas.
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB PM Junqueira

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.

O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que

acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e

pessoas incomparáveis. Fernando Sabino

Operação Alferes Tiradentes tem
resultado positivo na  área da

Décima Segunda Companhia de
Polícia Militar Independente

Foi realizada em toda área da Décima Segunda Companhia de Polícia Militar
Independente, na data de 14 de abril de 2016, Quinta feira, a “Operação Alferes
Tiradentes”.

Esta operação contou com um recurso de 12  viaturas e 31 militares empregados
nos município de Ouro Fino, Inconfidentes, Jacutinga, Albertina, Monte Sião e
Borda da Mata. Foram realizados 17  operações, entre elas, Blitz de Trânsito,
Cumprimentos de Mandados de Busca e Apreensão, Operação presença em casas
lotéricas e bancos e abordagem às pessoas suspeitas. A operação teve o apoio do
Policiamento Rodoviário, do Policiamento com cães e do Policiamento de Meio
Ambiente.

No total, foram 120 veículos abordados, 120 pessoas abordadas, 02 pessoas
apreendidas, 01 veículo recuperado, 02 CNH’s apreendidas e 01 bucha de maconha
apreendida. O veículo recuperado, um gol 1.0 de cor preta, havia sido furtado a
poucos momentos antes de ser abordado em uma das Blitz, furtado na zona rural de
Ferreirinha na divisa de Águas de Lindóia/SP com Socorro/SP. O autor que conduzia
o veículo assumiu o delito sendo levado até a Delegacia.

A operação teve elogios junto à população dos municípios que se sentiram melhor
protegidos.

Advogado é preso após
cometer roubo a Posto de

Combustível em Borda da Mata
No dia 13 de abril, por volta das 02 horas da manhã, a PM foi acionada via 190 pelo

frentista de um Posto de Combustível, onde o mesmo relatou que visualizou um
veículo GM/Celta de cor prata estacionar nas dependências do posto, e em seguida,
desceu um indivíduo desconhecido trajando blusa azul, o qual veio em sua direção
com uma das mãos escondida, simulando estar armado, dizendo para entregar todo
dinheiro. Em seguida o autor teria evadido em alta velocidade sentido a cidade de
Pouso Alegre. Imediatamente foi iniciado rastreamento bem como realizado contato
com a cidade de Pouso Alegre para acionar o cerco e bloqueio, onde se logrou êxito
em abordar e prender o autor do Roubo o qual estava de posse do dinheiro subtraído
no Posto de Combustível. O mesmo estava bastante exaltado e em dado momento
disse ser advogado, apresentando inclusive uma carteira da OAB, porém, vencida.
Diante o exposto o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia para providências
subsequentes.

Furto de Gado:
Redobre sua atenção!

Neste ano alguns furtos de gado ocorreram na zona rural de Borda da Mata e
cidades adjacentes. Tal modalidade criminosa vem ganhando proporção em todo
Estado de Minas Gerais e merece um acompanhamento maior por parte da PM e
adoção de medidas de segurança por parte dos cidadãos. Pensando nisso a PM de
Borda da Mata dá algumas dicas que podem ajudar no combate a esse tipo de
delito.

Dicas PM:

• Dificulte o acesso a sua fazenda, colocando
cadeados em suas porteiras;

• Marque devidamente todos os seus animais;

• Não compre animais de procedência duvidosa;

• Suspeite de pessoas estranhas que estejam
rondando as fazendas, sobretudo à noite com veículos
de grande porta-malas ou Pick-Ups leves, procurando
sempre que possível, anotar a placa e a cor destes
veículos, ou tirar fotografia dos mesmos e de seus
ocupantes, tomando os devidos cuidados para não ser
percebido;

• Oriente os funcionários a não fornecerem
informações sobre a propriedade e seus proprietários a
pessoas estranhas;

• Possua cachorro, ganso ou galinha d’angola no
terreno da sede, pois são excelentes vigias;

• Mantenha-se informado sobre a evolução da
criminalidade na região;

• Informe a PM sobre todas as situações suspeitas
e denuncie todos os casos de assaltos ou furtos, ainda
que de pequena monta.

· À noite, mantenha o gado o mais próximo
possível de sua residência.

POLÍCIA MILITAR - 190
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

A manutenção das estradas rurais de Bom Repouso
continua  cada vez mais para que a população da zona

rural não tenha prejuízo no escoamento de suas produções

Fotos: Éderson dos Santos

Borda da Mata realiza amistoso de
Handebol contra equipes de Extrema

No dia 21 de abril, duas equipes de
Extrema fizeram um amistoso de Handebol
em Borda da Mata . A equipe Adulto de
Extrema veio  muito fortalecida, inclusive

com um jogador que joga no Pinheiros
em São Paulo.  “ Jogamos bem, mas não
deu parar a ganhar”, diz a Chefe do
Departamento Municipal, Regina Moreira

e acrescenta   “mas as meninas do juvenil
venceu bonito, sendo Handebol
Masculino do EELAM 14 X 10 Extrema.
Nossa União está sendo nossa força.”

Amistoso de Handebol entre Borda da Mata e Extrema

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Quase 300 manilhas serão
utilizadas para obras de drenagem
pluvial em Borda da Mata
O Departamento de Obras da

Prefeitura de Borda da Mata está
executando as obras de drenagem pluvial
da Rua Benedito Rodrigues no trecho
entre a Av. João Olivo Megale e Capitão
Cipriano de Castro.

Segundo a Secretaria de obras, para
que essa importante obra fosse realizada,
estão sendo utilizadas 250 manilhas de

60 de diâmetro e mais cerca de 20 de 40
de diâmetro.

“Essa obra vai solucionar o problema
enfrentado pelos moradores da Rua
Benedito Rodrigues, em que as chuvas
tiravam as pedras do local na rua e as
vezes não tinha como transitar, mas
agora esse problema será passado”, diz
o Secretário de Obras, Luiz Malvacine.

Problema da Rua

Benedito

Rodrigues sendo

resolvido

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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ESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEAN
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Rua Dario Nogueira, 74 - São Judas Tadeu - Borda da Mata

Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.

Telefones:(35)99990-7105/99847-8846
Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85

Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei n° 39/2015

“Dá nome ao logradouro que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua José Menino da Silva” que se inicia na Rua Antônio Elizardo da Silva e termina na Rua

Waldemar Gouvêa, atual Rua “A” no Loteamento Gouvêa III, no bairro Santo Antônio.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 10 de dezembro de 2015.

Proposição de Lei n° 40/2015

“Dá nome ao logradouro que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua José Malaquias de Jesus” que se inicia na Rua Waldemar Gouvêa e termina na divisa

com José Humberto Silveira, atual Rua “B” no Loteamento Gouvêa III, no bairro Santo Antônio.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 10 de dezembro de 2015.

Proposição de Lei n° 41/2015

“Dá nome ao logradouro que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua Francisco Ernesto Barbosa” que se inicia na Rua Antônio Alves de Mira e termina na

Rua Joaquim Antônio do Couto, no Distrito do Cervo.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 10 de dezembro de 2015.
Proposição de Lei n° 42/2015
“Dispões sobre a instituição da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP no Município de

Borda da Mata e dá outras providências.”
EDMUNDO SILVA JÚNIOR, Prefeito Municipal do Município de Borda da Mata- Estado de Minas Gerais.
Art.1º - Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, prevista no Art. 149-A da

Constituição Federal, para o custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros
públicos do município de Borda da Mata/MG.

Parágrafo único – O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia destinada a iluminação de
vias, logradouros e demais bens públicos, custo administrativo direto e indireto e a instalação, manutenção, eficientização
e expansão do sistema de iluminação publica do Município de Borda da Mata/MG.

Art.2º - O fato gerador da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é:
I - o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território

do Município;
II - a propriedade imobiliária de imóvel urbano edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica.
Paragrafo Único: Entende-se Imóvel Urbano, para fins de aplicação desta Lei, todos os imóveis Intitulados Urbanos pela

concessionária.
Art.3º - O sujeito passivo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é o consumidor de energia

elétrica residente ou estabelecido no território do Município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de
energia elétrica titular da concessão no território do município, excetuando-se os consumidores localizados em área rural,
intitulada pela concessionária.

Parágrafo Único: No caso previsto no Art. 2º, inciso II, o sujeito passivo da Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública será o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de imóvel urbano nos moldes da concessionária,
edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica, conforme o caso.

Art.4º- A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada mensalmente sobre o valor da Tarifa
de Iluminação Pública, aplicada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica ao Município, incluindo-se acréscimos
ou adições determinados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica ou outro órgão que vier a substituí-la,
devendo ser adotados, nos intervalos de consumo indicados, os percentuais correspondentes conforme tabela a seguir:

Parágrafo Único: No caso previsto no Art. 2º, inciso II, a base de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública será 0,50%.

Art.5º - O produto da Contribuição constituirá receita destinada a cobrir os dispêndios da municipalidade decorrentes
do custeio do serviço de iluminação pública.

Parágrafo primeiro: O custeio do serviço de iluminação pública compreende:
a) despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública;
b) despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação

pública.
Art.6º - É facultada a cobrança da Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa

concessionária, condicionada à celebração de contrato e convênio.
Parágrafo Único: O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato e convênio com a empresa concessionária ou

permissionária de energia elétrica local, para promover a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública – CIP.

Art.7º - Na hipótese do Art 2º, inciso II, a responsabilidade pela arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública será do ente municipal, mediante lançamento juntamente ao IPTU – Imposto Predial e Territorial
Urbano ou outro meio previsto pelo município.

Art.8º - Aplicam-se à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, no que couber, as normas do Código
Tributário Nacional e legislação tributária do Município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades.

Art.9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as limitações constitucionais, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Art.10º - Revogam-se todas as disposições em contrario, em especial a Lei n° 1.334/2002.
Borda da Mata, 31 de dezembro de 2015.

Vivalde Raimundo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

A beleza mais bela, nunca é percebida pelo
pobre de espírito, pois este é totalmente cego

àquilo que se lhe apresenta à três dedos
antes dos próprios olhos.

Ivan Teorilang
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Departamento de Obras está concluindo a Drenagem do
Ribeirão que corta o bairro Santa Terezinha em Borda da Mata

O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata está concluindo a Drenagem (limpeza) do Ribeirão que corta o bairro Santa Terezinha. Esse trecho tem liberação Ambiental para tal limpeza e está sendo
feita com equipamentos do município, para evitar futuras enchentes.

Limpeza no Ribeirão que passa no Bairro Santa Terezinha

Operação tapa buracos em Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata informa que no dia 04 de maio será realizada uma licitação para a aquisição de asfalto quente para que a Secretaria de Obras possa fazer uma grande Operação Tapa Buracos

nas ruas, que devido as chuvas, foram danificadas.
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Construção do CEMEI no Bairro São Francisco em Borda da Mata realiza brocas
para fundação que chegam a 10 metros de profundidade

O CEMEI que está sendo construído
no Bairro São Francisco em Borda da
Mata continua em andamento. Neste
mês, ocorreu a perfuração das brocas
para fundação da obra, que segundo a
Secretaria de Obras, algumas colunas
chegaram a ter 10 metros de
profundidade. A Secretaria informa ainda

que a notícia boa desta importante obra,
é que a empresa responsável pela
construção está contratando mão de
obra de pessoas de Borda da Mata. O
prefeito  Edmundo Silva Júnior diz que
isso ajuda devido a crise que atinge
também o emprego no país e ele lembra
ainda, que Borda da Mata é a primeira
cidade do país com menos de 50 mil
habitantes a conseguir construir dois
CEMEIs.

Perfuração das

brocas para

fundação

Ponte do Bairro Contendas
em Borda da Mata é

reconstruída pela Prefeitura
O Departamento de Obras da

Prefeitura de Borda da Mata concluiu a
reconstrução da ponte danificada pelas
chuvas de março no bairro Contendas,

na estrada que liga Borda da Mata ao
bairro da Palma.

Para essa obra, foram utilizadas 08
manilhas com diâmetro de 1,50 metros.

Reconstrução da

Ponte do Bairro

Contendas


