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Atos do Executivo

LEI N° 2.209 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brumadinho para o Exercício Financeiro de 2016 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 - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brumadinho para o Exercício Financeiro de 2016, em R$180.935.000,00 (Cento 
e oitenta milhões novecentos e trinta e cinco mil reais), compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos 
e fundos.
Art. 2º - As receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)
Receita Corrente 176.609.900,00
Receita Tributária 24.430.763,40
Receita de Contribuições 1.995.674,00
Receita Patrimonial 5.320.653,00
Transferências Correntes 158.893.299,00
Outras Receitas Correntes 4.236.790,00
Receitas Retificadoras -18.267.279,40
Receita de Capital 4.325.100,00
Transferências de Capital 4.325.100,00 
Total da Receita 180.935.000,00

Art. 3º - As despesas do Município de Brumadinho serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
I – Por Unidade Orçamentária:

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)
Câmara Municipal 10.000.000,00
Procuradoria Geral 978.125,00
Secretaria Municipal de Educação 49.602.900,00
Secretaria Municipal de Saúde 46.530.366,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 3.788.793,00
Secretaria Municipal de Ação Social  4.794.600,00
Controladoria Interna 353.300,00
Secretaria Municipal de Administração 10.825.800,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 1.603.300,00
Secretaria Municipal de Fazenda 2.863.800,00
Secretaria Municipal de Governo 2.635.100,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento 1.619.900,00
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos 5.424.200,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 1.462.800,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 38.452.016,00
Total de Despesa  180.935.000,00

III – Por Natureza:
ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)
Despesas Correntes 159.439.650,00
Pessoal e Encargos Sociais 90.678.583,00
Juros e Encargos da Dívida 467.231,00
Outras Despesas Correntes 68.253.836,00
Despesas de Capital 21.495.350,00
Investimentos 21.260.050,00
Amortização da Dívida 235.300,00
Reserva de Contingência 40.000,00
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Reserva de Contingência 40.000,00
Total da Despesa 180.935.000,00

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:
I – Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Orçamento, podendo para tanto utilizar-se de anulação 
parcial e/ou total de dotações, nos termos do artigo 43 da Lei 4320/64;
II – Abrir créditos especiais através de decretos do Poder Executivo, relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados e ope-
rações de crédito não incluídas nas previsões orçamentárias, na forma do art. 7º da Lei 4.320/64, para alterações ou inclusões de categorias 
econômicas, grupos de despesas e modalidades de aplicação em projeto, atividade ou operação especial constantes da Lei Orçamentária e de 
seus créditos adicionais;
III – Prover as medidas necessárias para ajustes ou dispêndios ao efetivo comportamento da Receita;
IV – Proceder à realocação e à transposição de recursos consignados nas dotações orçamentárias por meio de crédito adicional suplementar, 
para preservar a apropriação dos gastos nas unidades administrativas;
V – Abrir créditos suplementares oriundos de créditos adicionais, às dotações do orçamento que se fizerem insuficientes, durante a execução 
orçamentária de 2016, podendo para tanto utilizar-se do limite previsto no inciso I deste artigo.
Art. 5º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá, por ato próprio, os valores a serem repassa-
dos mensalmente pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único: Não estabelecida a programação determinada no caput, a entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal, para atender 
ao disposto no inciso III do § 2º do art. 29-A da Constituição Federal, será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da despesa 
destinada ao Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.016.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
OS ANEXOS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ACESSO: www.brumadinho.mg.gov.br

LEI Nº 2.210 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos em todas as farmácias do Município de Brumadinho/MG e dá outras providên-
cias.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica proibida a venda de seringas descartáveis a menores de 18 (dezoito) anos de idade em todas as farmácias e drogarias do Município 
de Brumadinho.
Art. 2º - Os estabelecimentos que infringirem esta Lei serão penalizados com multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e suspensão do alvará 
de funcionamento pelo prazo de trinta dias.
§ 1º - Na reincidência a penalidade prevista no artigo anterior será arbitrada em dobro.
§ 2º - Na terceira infração será aplicada a pena de cassação em definitivo do alvará de funcionamento.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.211 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.931/2012, alterada pela Lei nº 2.086/2014, que dispõem sobre autorização por parte do Executivo 
Municipal para permissão da administração do serviço de fornecimento de água potável aos moradores dos locais que menciona, 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 - A ementa da Lei Municipal nº 1.931/2012, alterada pela Lei 2.086/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Autoriza o Executivo Municipal a permitir aos moradores do Distrito de Conceição de Itaguá e do Bairro Casa Branca, Município de Brumadinho/
MG, a administrarem o seu serviço de fornecimento de água potável e dá outras providências.”
Art. 2º - O artigo 1º da Lei Municipal nº 1.931/2012, alterada pela Lei 2.086/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir, em caráter precário, através de Decreto, aos moradores do Distrito de Conceição 
de Itaguá e do Bairro Casa Branca, Município de Brumadinho/MG, a administrarem o seu serviço de fornecimento de água potável.”
Art. 3º - O artigo 7º da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - O Estatuto da entidade, a ser criado pelos moradores do Distrito de Conceição de Itaguá e do Bairro Casa Branca, respectivamente, para 
atender à autorização precária decorrente desta Lei, deverá ser aprovado por maioria de votos, em assembleia especialmente convocada pela 
entidade administradora dos serviços de água.”
Art. 4º - O artigo 14 da Lei Municipal nº 1.931/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 – As tarifas a serem cobradas dos usuários têm como teto máximo 70% (setenta por cento) daquelas praticadas pela COPASA, ficando 
determinado que quem consumir até o limite máximo de 10.000 (dez mil) litros mensalmente pagará taxa mínima, a ser estipulada pela asso-
ciação, através de resolução específica.”
Art. 5º - O artigo 15 da Lei Municipal nº 1.931/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 15 – Respeitando o Estatuto da entidade, qualquer morador ou entidade do Distrito de Conceição de Itaguá e do Bairro Casa Branca, poderá 
valer-se do serviço de água previsto nesta Lei, devendo integrar-se à entidade como associado.”
Art. 6º - O artigo 16 da Lei Municipal nº 1.931/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 – O serviço de água já existente no Distrito de Conceição de Itaguá e no Bairro Casa Branca passa a integrar o serviço de água de que 
trata esta Lei e será administrado pela entidade permissionária.”
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.212 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Fixa o subsídio dos Agentes Políticos do Município de Brumadinho para a legislatura 2017/2020.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os subsídios dos Agentes Políticos do Município de Brumadinho para a legislatura 2017/2020, a iniciar-se em 1º de janeiro de 2.017, 
ficam fixados nos seguintes valores:
I.Prefeito Municipal: R$19.040,95 (Dezenove mil quarenta reais e noventa e cinco centavos);
II.Vice-Prefeito: R$7.933,72 (Sete mil novecentos e trinta três reais e setenta e dois centavos);
III.Secretários Municipais: R$7.933,72 (Sete mil novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos);
IV.Vereadores: R$7.480,62 (Sete mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).
Art. 2º - Os valores fixados no artigo 1º serão recompostos anualmente pela variação do INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
ou outro índice que vier a substituí-lo, apurados em 12 (doze) meses, contados os primeiros a partir da entrada em vigor da presente Lei, para 
atualização em 2.017.
Parágrafo Único: Descumprida a atualização de valores prevista no caput deste artigo, serão devidas, a qualquer tempo, as diferenças devida-
mente corrigidas pelo INPC-IBGE, do período em atraso.
Art. 3º - O décimo terceiro subsídio é devido aos agentes políticos, nos termos da legislação municipal, em parcela correspondente ao valor do 
subsídio a ser pago no mês de dezembro e nas mesmas regras estabelecidas em lei e aplicáveis aos servidores públicos municipais.
Art. 4º - A ausência do Vereador à reunião ou a não participação em todas as deliberações da Ordem do Dia, se não justificadas por atestado 
médico ou declaração expressa em ata de estar ele a serviço do Legislativo, ou em representação oficial, implica o desconto de 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu subsídio mensal.
Art. 5º - Os subsídios dos agentes políticos têm por limite máximo o subsídio do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único: Os subsídios dos Vereadores têm ainda por limite individual 30% (trinta por cento) do subsídio do Deputado Estadual de Minas 
Gerais e para o total as despesas em cada Exercício o percentual de 5% (cinco por cento) da Receita do Município.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.213 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho o DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, a ser comemorado anualmente.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho/MG o DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA-
ÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, a ser comemorado anualmente no mês de outubro.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.214 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
“Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho/MG, o DIA DO VOLUNTÁRIO ESPÍRITA, a ser comemorado anualmente no 
dia 02 de abril 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 incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Brumadinho/MG o DIA DO VOLUNTÁRIO ESPÍRITA, a ser comemorado 
anualmente no dia 02 de abril.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Atos do Executivo | Convênios

1º Termo Aditivo ao Convênio 002/2015
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, CNPJ: 18.363.929/0001-40 sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro 
neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Antônio Brandão e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inscrita no CNPJ 
sob n° 86.711.637/0001- 01, sediada na Rua Itaguá, 1248, na cidade de Brumadinho/MG, representada por seu presidente Sr. Ney José da Silva, 
brasileiro, portador do RG MG 1.017.125/SSPMG, inscrita no CPF sob o no. 231.604.036-53, ajustam o seguinte:
1. Considerando TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2015 de cooperação técnica e financeira entre o Município de Brumadinho e a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE, para atendimento de até 200(duzentas) pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
2. Considerando que o atendimento na instituição é voltado para pessoas com algum tipo de deficiência ou síndrome com diversas limitações, 
residentes na área rural e urbana de Brumadinho sendo necessário transporte aos seus alunos;
3. Considerando o art. 205 da Constituição do Brasil, a educação é direito de todos e dever do Estado;
4. Considerando a medida liminar deferida nos autos da ação civil pública 0090.14.002591-8 e ainda os termos do acordo firmado nos autos da 
ação mencionada, visando à garantia do transporte escolar pelo Município de Brumadinho;
5. Considerando que a complementação financeira para o transporte dos alunos da APAE não ultrapassa 25% previstos no §1º do art. 65 da Lei 
8666, e 
6. Considerando que para essa despesa, fica cancelado o empenho de número 1275;
7. As partes acima qualificadas resolvem aditar o convênio 002/2015, com objetivo de repassar à APAE, recurso financeiro para complementação 
do transporte dos alunos 2015.
8. As despesas com o presente termo será de R$ 58.543,68 (cinqüenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) 
na seguinte dotação orçamentária:
02.005.001.12.122.0011 2.023 3350430000     100     95        valor de R$ 58.543,68.
9. O valor total do Convênio 002/2015 passa a ser de R$724.993,68.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal 
Ney José da Silva
Presidente APAE/Brumadinho
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Secretaria Municipal de Ação Social
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Secretaria Municipal de Administração
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que SARITUR - Santa Rita Transporte Urbano e 
Rodoviário Ltda , através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 022/2015, solicitou Licença Ambiental Simplificada - LAS para o empreen-
dimento SARITUR, localizado na Rua: Presidente Costa e Silva, nº: 103, Bairro: Presidente, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os 
documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição 
dos interessados na SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Délcio Malta Empreendimentos Imobi-
liários Ltda, através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 072/2015, solicitou Licença Ambiental Simplificada Corretiva- LASC para o 
empreendimento Loteamento Pinheiros, localizado na Rua: G – Próximo à Rua Conceição do Itaguá, Brumadinho-MG. Informa que foram apre-
sentados os documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram 
à disposição dos interessados na SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DA TP 004/2015 
– VENCEDOR: Engebrum Construtora Ltda – OBJ: Obras do Galpão do Produtor no Distrito de Aranha – Brumadinho/MG – VLR: R$ R$ 578.430,79 
- BRUMADINHO/MG .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL TP 008/2015. EMPRE-
SA: HIDROPOÇOS LTDA– OBJ: PERFUAÇÃO DE 04 POÇOS ARTESIANOS. RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: ITEM 4.1.14 DO EDITAL, ITENS 33, 34 E 35 DA 
PLANILHA, ITENS 11, 12 E 13, 14, 22, DA PLANILHA DE PREÇOS. 
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Secretaria Municipal de Saúde
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Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 34/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Arvel 
Dragagem Comércio e Transportes Ltda-ME. Objeto: prestação de serviços de execução de obras de reforma dos passeios do entorno da Câmara 
Municipal de Brumadinho. Valor Global: R$ 112.842,34 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Período: 
90 (noventa) dias  corridos a contar da data da publicação de seu resumo.
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