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Pela 1ª vez na história, Brumadinho 
receberá verba do ICMS Turístico

O incentivo financeiro é graças a projetos e ações desenvolvidas nos 
últimos 2 anos pela Secretaria de Turismo e Cultura 

O município de Bruma-
dinho passará a receber o 
ICMS turístico. Esta é a pri-
meira vez na história que o 
município terá o incentivo 
financeiro. O ICMS Turísti-
co é um estímulo financeiro 
que atuará como motivador 
de ações, visando estimular 
a formatação e implantação 
de programas e projetos 
voltados para o desenvolvi-
mento turístico sustentável 
no município. 

O recebimento dos recur-
sos só foi garantido graças 
as ações desenvolvidas pela 

Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura nos últimos 2 
anos, em cumprimento a to-
dos os critérios exigidos pela 
Secretaria Estadual de Turis-
mo – Setur, como: Elabora-
ção e Implementação de 
uma Política Municipal de 
Turismo; Criação e regula-
mentação do funcionamen-
to do Fundo Municipal de 
Turismo (FUMTUR), possuir 
Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTUR) em regu-
lar funcionamento, e partici-
par de um Circuito Turístico 

reconhecido pela Setur nos 
termos do Programa de Re-
gionalização do Turismo no 
Estado de Minas Gerais.

Além da execução dos 
critérios estabelecidos, a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura realizou várias 
ações, dentre elas: atualiza-
ção do Plano Municipal de 
Turismo, criação do mapa e 
do 1º Guia Turístico do Mu-
nicípio “Conheça Brumadi-
nho”, implantação de no-
va sinalização turística , 
realização de cursos de ca-
pacitação , Instalação e Re-

estruturação  dos Centros 
de Atendimento ao Turis-
ta, Capacitação dos Mem-
bros do Conselho Municipal 
de Turismo, Incentivo ao Ca-
dastur e movimentação do 
Fundo Municipal de Turis-
mo. 

Com todas essas ações, a 
Secretaria conseguiu um so-
matório de nota máxima, re-
cebendo 10 pontos por ter 
cumprido todas as exigên-
cias impostas pela Secre-
taria Estadual de Turismo – 
Setur, para a obtenção dos 
recursos.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 220 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
“Declara de utilidade pública, parte de terreno do imóvel Fazenda Santa Cruz do Monte Alegre situada neste município de Brumadinho e dá 
outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando os 
artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de constituição de servidão administrativa, amigável ou judicialmente, nos termos dos arts. 
2º, 5º letras “E” e “H”, 6º e 40 do Decreto Lei 3365 de 1941, a área de aproximadamente 550,00m², parte do imóvel denominado Fazenda Santa 
Cruz do Monte Alegre situada neste município de Brumadinho, Registrado sob o n° 25.709 no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de 
Brumadinho- Minas Gerais em nome de Francisco César Tavares, conforme caracterização nos memoriais descritivos a seguir:
Partindo-se do P1 com coordenadas X = 582653.8451 e Y = 7773652.1349, seguindo com azimute 183°24’50” e distância 11,473m, chega-se ao 
vértice P2 com coordenadas X = 582653.1619 e Y = 7773640.6826; deste com azimute 216°01’06” e distância 14,884m, chega-se ao vértice P3 
com coordenadas X = 582644.4094 e Y = 7773628.6440; deste com azimute 247°51’23” e distância 16,658m, chega-se ao vértice P$ com coor-
denadas X = 582628.9798 e Y = 7773622.3650; deste com azimute de 1°18’22” e distância 29,060m chega-se ao vértice P5 com coordenadas X = 
582629,6422 e Y = 7773651.4172; deste com azimute de 88°18’06” e distância 24,214m chega-se ao vértice P1, ponto de origem, com área total 
de 550,00m².
Art. 2º. A Servidão prevista neste Decreto destina-se a Manutenção e a implantação de antenas de transmissão de Canais de Televisão, podendo 
ser compartilhadas e utilizadas para outros fins de utilidade pública, tais como rádio ou internet.
Art. 3º. Fica ratificada a servidão existente há mais de 25 anos na área mencionada no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º. As despesas decorrentes do registro da servidão correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplemen-
tada se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 11 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 221 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Dispõe sobre exoneração e vacância de cargo que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica a servidora MARIA HELENA MOREIRA, matrícula 2261, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, exonerada, a partir de 05 de 
novembro de 2015, do cargo comissionado de assessor administrativo, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica declarada a vacância, a partir de 05/11/2015, da vaga ao cargo de agente operacional II, ocupada pela Sra. MARIA HELENA MOREIRA, 
matrícula 2261, empossada em 01/03/2005, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de apo-
sentadoria por tempo de contribuição pelo regime do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de novembro de 2015.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 11 de novembro de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB
Ata da decima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia quatorze de outubro de dois mil 
e quinze às quatorze horas e vinte minutos na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, núme-
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ro 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Apresentação 
do decreto 204 de 2015; c). Informes gerais; d). Palavra franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Linhares, Presidente do conselho, cumprimenta 
a todos os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Se-
cretaria Municipal de Turismo e Cultura; a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante das Associações de Artesanato, a Sr.ª Elaine Cristina Paz Casti-
lho representante da Secretaria Municipal de Educação; o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas, o Sr. Hideraldo 
Rogério Santana representante da Câmara Municipal; o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 
Sr.ª Janaína Aparecida da Silva representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos, a Srª. Leticia Aguiar França, a Srª Irani Gorete 
Miranda Aguiar e o convidado do conselho Pedro Henrique. Após os registros, foi feito a leitura da ata da reunião anterior que dispõe sobre a 
proposta de orçamento municipal para 2016. Logo após leitura e aprovação da ata, Karla faz a leitura do Ofício da Associação Comunitária do 
Conjunto Ana Maria de Souza - ASCOCOMAS que dispõe da indicação de mudança do conselheiros titular e suplente respectivamente, sendo 
substituída a Sr.ª Antônia de Sena Souza e Maria Célia Pinto Silva pelas substitutas Leticia Aguiar França e Irani Gorete Miranda Oliveira. Após a 
leitura, os conselheiros dão as boas-vindas as novas integrantes. Neste momento a presidente informa que no próximo mês vencerá o mandato 
deste Conselho e que devido a nova lei do COTURB, não haverá recondução do mesmo e sim uma nova eleição. Em seguida a Sr.ª Karla informa 
que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura está promovendo a segunda edição do Curso de Garçom que será realizado em Piedade do 
Paraopeba abrangendo as regiões de Palhano, Córrego Ferreira, Suzana. Neste momento passa-se para a palavra franca onde a Sr.ª Marta sa-
lienta que Brumadinho possui um enorme potencial turístico e que temos que unir forças para intensificar os trabalhos de transformação deste 
potencial em produto turístico. Marta também informa que foi cedido para a Secretaria o prédio onde funcionava a Escola Maria Regina Coeli e 
com o objetivo de cortar gastos de aluguel uma vez que o prédio é do estado a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura será transferida para 
lá. Dado os informes, Karla faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva 
Linhares lavrei a ata que segue assinado por todos.

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO solicitado pela 
empresa NORTE DE MINAS COMERCIO E REPRESETAÇÃO EIRELI-ME, cujas razões constam dos autos do processo administrativo nº 076/2015, 
Pregão Presencial 035/2015, contrato nº 099/2015. Fica a empresa NOTIFICADA DESSA DECISÃO. – Antônio Brandão – Prefeito.
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Atos do Legislativo
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