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c) ERB cuja instalação não dependa da construção civil de novas infraestruturas ou não
impliquem na alteração da edificação existente no local.
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Leis, Decretos e Portarias
LEI Nº 7.947, DE 8 DE JUNHO DE 2020.

XV – Small-Cells/Femtocell: equipamento de radiocomunicação de radiação restrita,
acessório às redes do Serviço Móvel Pessoal - SMP, do Serviço Móvel Especializado SME e do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, autoconfigurável e gerenciado
pela Prestadora, e que opera como estação fixa para a radiocomunicação com as
estações dos usuários;
XVI – Biosite/Poste Sustentável: poste metálico, capaz de suportar todos os
equipamentos necessários para a instalação de uma estação transmissora de
radiocomunicação no interior, abaixo de sua própria estrutura, bem como o uso de
elementos da paisagem urbana, mas não se limitando a postes de iluminação ou árvores
de forma a reduzir eventuais impactos visuais na paisagem;
XVII – Direito de Passagem: Prerrogativa de acessar, utilizar, atravessar, cruzar,
transpor e percorrer imóvel de propriedade alheia, com o objetivo de construir, instalar,
alterar ou reparar infraestrutura de suporte, bem como cabos, fibras óticas, sistemas,
equipamentos ou quaisquer outros recursos ou elementos de redes de telecomunicações;
XVIII – Ponto de Presença para Interconexão (PPI) ou Ponto de Presença (PoP) –
Elemento de rede empregado como acesso remoto de um ponto de interconexão,
tornando-se o ponto de referência para definição dos deveres e obrigações de cada uma
das partes envolvidas no contrato de interconexão.

Dispõe sobre os procedimentos para instalação de infraestruturas de suporte e
equipamentos de telecomunicações no Município de Patos de Minas e dá outras
providências.

Art. 3º As infraestruturas de suporte das estações transmissoras de radiocomunicação,
incluindo os aparelhos e equipamentos que possibilitem a prestação de serviços de
telecomunicação ficam enquadradas na categoria de mobiliário urbano e são
consideradas bens de utilidade pública, conforme disposto na legislação federal.

O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes, aprovou, e, eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º Não estará sujeita ao licenciamento municipal estabelecido nesta Lei, bastando a
comunicação previa:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° A instalação, no município de Patos de Minas, de infraestrutura de suporte para
equipamentos de telecomunicações e afins autorizados e homologados pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, observará o disposto nesta Lei, na legislação
federal vigente e que vier a ser editada.
Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescrições estabelecidas nesta Lei as
infraestruturas para suporte de radares militares e civis com propósito de defesa ou
controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação
própria.
Art. 2º Para os fins de aplicação desta Lei, e em conformidade com a regulamentação
expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, observam-se as seguintes
definições:
I – Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR): conjunto de equipamentos ou
aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação,
incluindo seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequências, possibilitando a
prestação dos serviços de telecomunicações;
II – Antena: dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço;
III – infraestrutura de suporte: meios físicos fixos utilizados para dar suporte à
instalação de redes de telecomunicações;
IV – Torre: infraestrutura vertical transversal triangular ou quadrada, treliçada, que pode
ser do tipo auto suportada ou estaiada;
V – Poste: infraestrutura vertical cônica e auto suportada, de concreto ou constituída por
chapas de aço, instalada para suportar equipamentos de telecomunicações;
VI – Poste de Energia ou Iluminação: infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço
destinada a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que
pode suportar também os equipamentos de telecomunicações;
VII – Estação Transmissora de Radiocomunicação Móvel: a ETR instalada para
permanência temporária com a finalidade de cobrir demandas específicas, tais como
eventos, convenções e outras estruturas semelhantes;
VIII – Instalação Externa: Instalação em locais não confinados, tais como torres, postes,
topo de edificações, fachadas, caixas d'água e outras estruturas semelhantes;
IX – Instalação Interna: Instalação em locais internos, tais como no interior de
edificações, túneis, shoppings, aeroportos, estádios e outras construções com a
finalidade de uso ou abrigo relacionados à atividade humanas;
X – Solicitante: prestadora interessada no compartilhamento de infraestrutura;
XI – Detentora: empresa proprietária da infraestrutura de suporte;
XII – Prestadora: pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para
exploração de serviços de telecomunicações;
XIII – Área Precária: área irregularmente urbanizada;
XIV – Estação Rádio Base (ERB) de Pequeno Porte: é aquela que apresenta dimensões
físicas reduzidas e que é apta a atender aos critérios de baixo impacto visual, tais como:
a) ERB cujos equipamentos sejam ocultos em mobiliário urbano ou enterrados;
b) Suas antenas sejam instaladas em postes de iluminação pública com cabos de energia
subterrâneos, estruturas de suporte de sinalização viária, camuflados ou harmonizados
em fachadas de prédios residenciais e/ou comerciais;

I – a instalação de ERB Móvel;
II – a instalação externa de ERB de Pequeno Porte;
III – a instalação de Small-Cell/Femtocell;
IV – a instalação de BioSite/Poste Sustentáve;
V –e a instalação de Ponto de Presença para Interconexão (PPI) ou Ponto de Presença
(PoP).
Parágrafo único. A comunicação prévia de instalação dos equipamentos listados nos
incisos I a V deste artigo deverá ser formalizada perante à Secretaria de Obras Públicas
do Município, ou outra que vier a substituí-la, acompanhada de:
I – endereço de instalação, com as coordenadas geográficas;
II – projeto arquitetônico, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART;
III – laudo radiométrico teórico;
IV – declaração da empresa, atestando que os equipamentos atendem às exigências
legais quanto a ruído;
V – contrato social da detentora e comprovante de CNPJ - Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas;
VI – procuração e atos constitutivos, se for o caso;
VII – Comprovante de autorização do proprietário ou, quando não for possível, do
possuidor do imóvel, conforme qualificação no contrato de locação ou cessão da área.
Art. 5° O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma
das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento em
qualquer localidade do município, será aquele estabelecido na Lei Federal 11.934, de
2009, em seu art. 4º, faixa de até 300 GHz, para exposição humana aos campos
elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos.
Art. 6° O compartilhamento das infraestruturas de suporte pelas prestadoras de serviços
de telecomunicações, que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação
observará as disposições das regulamentações federais pertinentes.
CAPÍTULO II
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
Art. 7° Fica instituído, no âmbito do Município de Patos de Minas, o Licenciamento
Ambiental Simplificado de infraestruturas de suporte dos equipamentos de
telecomunicações.
Parágrafo único. No Licenciamento Ambiental Simplificado das infraestruturas de
suporte dos equipamentos de telecomunicação a licença será emitida em uma única fase,
mediante cadastro de informações pelo empreendedor, com expedição da Licença
Ambiental Simplificada - LAS.
Art. 8° O licenciamento ambiental simplificado deverá ser requerido pela detentora da
infraestrutura de suporte, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla,
direta ou indiretamente a infraestrutura, na forma dos procedimentos estabelecidos nesta
Lei e no decreto regulamentar.
Art. 9º O requerimento da Licença Ambiental Simplificada - LAS - pela detentora será
apreciado pela Secretaria de Planejamento, Diretoria de Meio Ambiente.
DN: c=BR, st=MG, o=CPD,
ou=municipio de patos de minas,
cn=diario,
email=diario@patosdeminas.mg.g
ov.br
Dados: 2020.07.02 18:47:30 -03'00'
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§ 1º Para solicitação de emissão da Licença Ambiental Simplificada – LAS, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:

Art. 13. É obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura
de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico.

I – requerimento padrão disponibilizado pelo órgão licenciador;
II – projeto arquitetônico acompanhado da respectiva Anotação Técnica - ART;
III – laudo radiométrico teórico, antes da instalação da antena;
IV – coordenadas geográficas sobre o local da instalação da antena;
V – contrato social da detentora e comprovante de CNJ - Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas;
VI – procuração emitida pela detentora para empresa responsável pelo requerimento de
Alvará de Construção, implantação do equipamento, se for o caso;
VII – documento legal comprobatório de propriedade ou posse do imóvel onde se pretende
implantar o equipamento ou contrato de locação ou similar, constando autorização para o
fim de implantação de antena.

§ 1º O compartilhamento previsto no caput deste artigo deve ser informado dentro do
processo originário da LAS da infraestrutura.

§ 2º A responsabilidade pelo processo de licenciamento é da detentora da Infraestrutura de
Suporte.
§ 3º Após a obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS, pela detentora da
infraestrutura de suporte, deverão as operadoras utilizadoras da infraestrutura de suporte,
quando da ativação de suas antenas, apresentar à Secretaria de Planejamento, Diretoria de
Meio Ambiente, ou órgão equivalente os seguintes documentos:
I – carta de compartilhamento ou documento que comprobatório de autorização de utilização
da infraestrutura de suporte;
II – licença para funcionamento da ANATEL para operação das antenas;
III – laudo radiométrico prático, após ligação do equipamento, para fins de arquivo desta
Secretaria/órgão;
IV – declaração de ruído com laudo que ateste que o equipamento atende as exigências
legais quanto a ruído, quando necessário;
V – contrato social da detentora e comprovante de CNJ - Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas;
VI – procuração emitida pela detentora para empresa responsável pelo requerimento de
Alvará de Construção, implantação do equipamento, se for o caso.
Art. 10. Quando aplicável, o detentor da infraestrutura de suporte deverá promover medidas
compensatórias aos impactos causados ao meio ambiente, na forma estabelecida no processo
de licenciamento ambiental.

§ 2º A informação mencionada no caput deste artigo deve ser feita pela detentora da
infraestrutura, devendo ocorrer nos termos da regulamentação da ANATEL, de forma
transparente e não discriminatória, mediante a apresentação de documentos que
descrevam as condições de compartilhamento, incluindo, dentre outras, informações
técnicas georreferenciadas da infraestrutura disponível detalhando os aspectos da
capacidade excedente, nos termos do art. 2º, I, da Resolução ANATEL nº 683/2017.
Art. 14. Sempre que necessários, procedimentos ambientais exigidos para a
intervenção ambiental ou quaisquer execuções de atividades, obras, serviços
acessórios à implantação da infraestrutura, passíveis de regularização ambiental,
deverão ser instaurados concomitantemente ao processo de licenciamento, sendo
obrigatoriamente concluídos dentro dos prazos definidos nesta Lei.
Parágrafo único. As compensações ambientais definidas nesta Lei não desobrigam o
interessado do cumprimento de eventuais compensações exigidas pela regularização
das atividades acessórias.
CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 15. A fiscalização do atendimento aos limites referidos no artigo 3º desta Lei para
exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por
estações transmissoras de radiocomunicação, bem como a aplicação das eventuais
sanções cabíveis, serão efetuadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, na
forma da legislação federal aplicável.
Art. 16. Constatado o desatendimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta
Lei, o órgão ambiental deverá notificar a empresa responsável para que no prazo de
30 (trinta) dias proceda às alterações necessárias à adequação.
Art. 17. O descumprimento da notificação expedida sujeitará o detentor as autuações e
sanções administrativas cabíveis, pelo descumprimento dos normativos ambientais
vigentes.

Art. 11. Durante os trâmites do processo de licenciamento ambiental o interessado deverá
executar o Plano de Comunicação Social apresentado no ato da formalização do processo,
devendo a comprovação de conclusão deste plano ocorrer até a data de expedição da licença
ambiental.

CAPÍTULO IV
DAS NORMAS URBANÍSTICAS

Parágrafo único. O Plano de Comunicação Social deverá ser realizado através de cartilha
elaborada pela detentora e deverá ser entregue nos imóveis confrontantes ao imóvel onde a
ETR for implantada.

Art. 18. A Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, e a respectiva
Infraestrutura de suporte ficam enquadradas na categoria de mobiliário urbano e são
consideradas bens de utilidade pública, conforme disposto na Lei Geral de Antenas,
Lei Federal nº 13.116/2015, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias
de uso, desde que atendam, exclusivamente, ao disposto nesta Lei.

Art. 12. As licenças ambientais necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em
área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, em requerimento único,
dirigido à Secretaria de Planejamento, Diretoria de Meio Ambiente, ou órgão equivalente,
sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do
processo administrativo.

§ 1º Em bens privados, é permitida a instalação de infraestrutura de suporte de
equipamentos para telecomunicações mediante a devida autorização do proprietário
do imóvel ou detentor do título de posse.

§ 1° O prazo para emissão da licença referida no caput não poderá ser superior a 60
(sessenta) dias, contados da data de formalização do processo, mesmo na hipótese de
exigência de manifestação de mais de um órgão ou entidade municipal, ficando suspenso:

§ 2º Nos bens públicos de todos os tipos, é permitida a instalação de infraestrutura
para equipamentos de telecomunicações mediante Permissão de Uso ou Concessão de
Direito Real de Uso, que será outorgada pelo Município, a título não oneroso, da qual
deverão constar as cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de
ocupação dos bens públicos.

I – entre a data da notificação da exigência a que se refere o § 3° e a data da apresentação
dos esclarecimentos, das informações ou das alterações pela solicitante;
II – nas hipóteses de utilização de mecanismos de consulta ou audiência públicas, não
podendo, neste caso, ser postergado por mais de 15 (quinze) dias.
§ 2º Para fins de contabilização do prazo mencionado no parágrafo anterior, considera-se
formalizado o processo somente após a juntada de todos os documentos obrigatórios
estabelecidos para este procedimento de licenciamento.

§ 3º Em razão da utilidade pública dos serviços regulados nesta Lei, o Município
poderá ceder o uso da área pública na forma prevista no § 2º para qualquer particular
interessado, prestadora ou detentora, em realizar a instalação de Infraestrutura de
suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR) sendo, nesses casos,
inexigível o processo licitatório, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº
8.666/1993.
§ 4º A cessão de uso da área pública não se dará de forma exclusiva.

§ 3° A Secretaria ou órgão ambiental poderá exigir esclarecimentos, complementação de
informações ou a realização de alterações no projeto original.
§ 4º O prazo de vigência das licenças referidas no caput não será inferior a 10 (dez) anos e
poderá ser renovado por iguais períodos.

§ 5º Os condicionamentos estabelecidos pelo poder público municipal para a
instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR) e das respectivas
Infraestruturas de suporte deverão conciliar-se com as políticas públicas aplicáveis aos
serviços de telecomunicações.

§ 5° Será dispensada de novo procedimento de licenciamento as infraestruturas de suporte
previamente licenciadas, que necessitarem ser substituídas por ocasião da alteração de
características técnicas decorrentes de processo de modernização tecnológica ou
manutenção, desde que as novas infraestruturas sejam mantidas no mesmo local daquelas
substituídas, sendo este procedimento de dispensa formalizado da forma definida pelo órgão
ambiental.

Art. 19. A autorização do direito de passagem à entidade interessada em instalar
infraestrutura e equipamentos para redes de telecomunicações deverá observar as
disposições constantes da Lei Federal nº 13.116/2015, bem como a respectiva
regulamentação futura a ser expedida para este diploma legal.

§ 6º Outros processos de regularização da infraestrutura, quando for exigido, ocorrerão de
maneira integrada ao procedimento de licenciamento ambiental indicado nesta Lei.

I – em relação à instalação de torres, 5m (cinco metros) do alinhamento frontal, das
divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo da base da torre em
relação à divisa do imóvel ocupado;

Art. 20. A implantação dos equipamentos, quanto à infraestrutura, observará:
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II – em relação à instalação de postes, 3m (três metros) do alinhamento frontal e 1,5m (um
metro e meio) das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo do poste em
relação à divisa do imóvel ocupado.

ARTESANATO
1º

§ 1º Poderá ser autorizada a instalação de infraestrutura de suporte para Estação
Transmissora de Radiocomunicação (ETR), desobrigadas das limitações previstas neste
artigo, nos casos de impossibilidade técnica para prestação dos serviços, compatíveis com a
qualidade exigida, devidamente justificada junto aos órgãos Municipais competentes,
mediante laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela
falta de cobertura no local.

2º
3º

§ 2º As restrições estabelecidas no inciso II deste artigo, não se aplicam aos postes,
edificados ou a edificar, em áreas públicas.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Ficam caracterizadas como áreas críticas, as localizadas até 50m (cinquenta metros)
de hospitais, clínicas de saúde e escolas.
§ 1º É autorizada a implantação de Estação Transmissora de Radiocomunicação nas áreas
consideradas críticas, nos termos da Lei Federal nº 11.934/2009, que “dispõe sobre limites à
exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965; e dá outras providências.”.
§ 2º A operadora apresentará à ANATEL, Laudo Radiométrico Prático demonstrando
memória de cálculo ou resultados das medições e os métodos empregados, com o objetivo
de demonstrar que a exposição humana a CEMRF associados a determinada estação
transmissora de radiocomunicação atende, individualmente e em conjunto com outras
estações, aos limites de exposição estabelecidos, nos termos da regulamentação expedida
pela ANATEL;
§ 3º Caberá à ANATEL, realizar medição de conformidade, 60 (sessenta) dias após a
expedição da respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação instalada em solo
urbano e localizada em área crítica, conforme determina o art. 12, III, da Lei Federal nº
11.934/2009.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário, em especial, a Lei nº 5.243, de 18 de dezembro de 2002.
Art. 23. Aplica-se à matéria disposta nesta Lei, as Leis Federais e regulamentos relativos
emitidos pelo Ministério das Comunicações e ANATEL.
Art. 24. O Poder Executivo poderá emitir decreto regulamentador da presente Lei, se
necessário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 8 de junho de 2020, 132º ano da República e 152º
ano do Município.
José Eustáquio Rodrigues Alves
Prefeito Municipal
*Lei republicada para correção de erro material conforme parecer jurídico
nº 137/2020- AGM-PM

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Secretária: Fábio Amaro Rodrigues

Expediente
RESULTADO CONCURSO CULTURAL “PATOS CORAÇÃO E CHÃO”
ARTE DIGITAL
1º

Tamara Soares Oliveira

2º

Laís Dallariva Oliveira Ferreira

3º

Vinícius Araújo Cunha

ARTES PLÁSTICAS

Pontuação

Premiação

Marcos Nepomuceno Luiz

146,5

R$ 800,00

Sofia Gonçalves Cunha

140,5

R$ 500,00

Gisele da Silva Fonseca

134

R$ 200,00

CAPOEIRA

Pontuação

Premiação

1º

Daniel César de Andrade

220,5

R$ 800,00

2º

Charlen Andre da Silva Ferreira

212,5

R$ 500,00

3º

Edson Thauan dos Santos Quaresma

210,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

226

R$ 800,00

222,5

R$ 500,00

205

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

206

R$ 800,00

DANÇA
1º

Maria Eduarda Moreira Barbosa

2º

Juliano Martins Melo

3º

Isabela Cristina Martins Silva

ENCENAÇÃO POÉTICA
1º

Karla Cristina Silva

2º

Fernanda Lara da Silva Gonçalves

200,5

R$ 500,00

3º

Rodrigo Caixeta Silva

199,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

FOLIA DE REIS
1º

José Daniel Gonçalves

219

R$ 800,00

2º

Aparecida Fernandes

216

R$ 500,00

3º

Jovino Fernandes Rosa

209,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

FOTOGRAFIA
1º

Joaquim Antônio Amaral de Oliveira

212

R$ 800,00

2º

Agostine Braga dos Santos

206

R$ 500,00

3º

Renata Estevam de Brito

194,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

GRAFITE
1º

Bertiher Teixeira do Amaral Júnior

224

R$ 800,00

2º

Vinícius Marques Arruda

208,5

R$ 500,00

3º

Alex Paulo Soares

189,5

R$ 200,00

MÚSICA

Pontuação

Premiação

1º

Rafael Paulo de Castro Silva

212

R$ 800,00

2º

Lucas André de Paula

209

R$ 500,00

3º

Moisés José Salvador** (premiado em
Artes Plásticas)

206

-----

4º

Marcello Soares de Freitas

204,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

POESIA

214,5

R$ 800,00

1º

212,5

R$ 500,00

2º

202

R$ 200,00

3º

Pontuação

Premiação

VIOLA
1º

1º

Moisés José Salvador**

146

R$ 800,00

2º

Junice Maria Pereira

138

R$ 500,00

3º

Juciara Teles da Cruz

131

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

Rusimário Bernardes

218

R$ 800,00

Matheus Alves da Cunha e Cruz

212

R$ 500,00

Teofilo Teles Pereira de Arvelos

210,5

R$ 200,00

Pontuação

Premiação

208

R$ 800,00

Iriberto Soares da Mota

** Edital: 4.2 O candidato à premiação pode se inscrever em até 02 (duas) categorias, sendo que,
após a seleção, cada candidato só poderá ser premiado em 01 (uma) categoria, devendo prevalecer a
inscrição na qual lhe for atribuída a melhor avaliação, considerando os critérios de seleção
estabelecidos neste Edital.
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Segundo o Edital do concurso, em seu artigo 5º, inciso 5.8,“do resultado da seleção das
candidaturas premiadas, a ser realizada pela Comissão de Seleção, caberá recurso
fundamentado e específico que deverá ser direcionado à mesma Comissão, a ser apresentado
em até 48 horas a contar da publicação do resultado no Diário Oficial do Município,
considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil à publicação, não cabendo
recurso administrativo da decisão após esta fase”. Nesse caso, os recursos devem ser
encaminhados para o e-mail secretariadecultura@patosdeminas.mg.gov.br, para, em seguida,
serem repassados à Comissão.
Aqueles interessados em obter detalhamento sobre determinada pontuação e classificação
final de candidatos, bem como outro tipo de informação relacionada ao concurso, poderão
fazer agendamento diretamente com a Secretaria Municipal de Cultura, através dos telefones
(34) 99197-7900/3822-9892.

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos,
Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser
encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão
emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação Social.
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JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 – Bairro
Eldorado – Patos de Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

EDNO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Governo
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA
Diagramação
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2019.
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