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Brumadinho, segunda-feira, 21  de dezembro de 2015  Ano 3 Edição 579

Prefeitura inicia
Operação Tapa-Buracos

Estrada que liga a Sede à Alberto Flores
é a primeira a ser recapeada 

 A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, 
inicia hoje, 22 de de-
zembro, a Operação 
Tapa-Buracos na sede 
e interior do Municí-
pio. O trabalho será 
feito, neste primeiro 
momento, nos princi-
pais trechos de acesso 
a Sede. E a primeira es-
trada a receber o reca-

peamento será a que 
liga a Sede à comuni-
dade de Alberto Flo-
res. Um cronograma 
especial foi elaborado 
para atender, mais rá-
pido possível, os locais 
de maior necessidade.
 Para o Secretário 
Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, De-
nílson Fontoura, todas 
as vias que necessi-
tar dos serviços, será 

atendida da forma 
mais breve possível. 
“Não podemos estar 
em todas as localida-
des ao mesmo tempo 
porque o município 
é muito grande, mas 
as equipes de tapa-
-buracos estarão tra-
balhando em todas as 
vias que necessitam 
de melhorias da for-
ma mais rápida, tanto 
no interior quanto na 

sede”, afirmou o Secre-
tário. 
 A operação Tapa-
-buracos tem como 
objetivo melhorar as 
condições de tráfego 
em todas as vias do 
Município, garantindo 
mais segurança aos 
motoristas. Além dis-
so, a Prefeitura tam-
bém realiza a roçagem 
nas principais estradas 
municipais.
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Atos do Executivo 

LEI Nº 2.215 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
“Dá nova redação a dispositivo da Lei Municipal nº 1.324/2002, que ‘Institui a Contribuição de Iluminação Pública 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 - O inciso I do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.324/2002, passa a vigorar com alteração da expressão “subgrupo B4b” para “subgrupo B4a”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 21 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 245 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Aprova o Loteamento “dos Jardins”, situado na sede do Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal n.º 1.404 de 12 de dezembro de 2003, Lei Complementar Municipal 74 de 25 de novembro de 2013 e a Lei Federal nº 6.766 
de 19 de dezembro de 1979.
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 05/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO que o loteamento “dos Jardins” obteve os requisitos necessários à anuência prévia estadual e à aprovação municipal;
CONSIDERANDO o parecer jurídico favorável às fls. 252 a 255 nos autos em referência;
DECRETA:
Art. 1º – Fica aprovado o Loteamento denominado “dos Jardins”, situado na sede do Município de Brumadinho, de propriedade de Cândido 
Moreira Jardim, sob matricula nº 25.756, fl. 01 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.
Art. 2º - O loteamento, ora aprovado, possui área total de 110.157,63m², cuja distribuição, de acordo com projeto urbanístico contendo anuência 
prévia da RMBH/MG, é a seguinte:

Área de lotes 63.895,25 m² 58,00%
Área de vias/logradouros  22.029,53 m² 20,00%

Áreas verdes 11.015,79 m² 10,00%
Área Institucional 5.509,85 m² 5,00%

Área de preservação 8.602,28 m² 7,80%
Área total do projeto 110.157,63 m² 100,00%
Área total do terreno 110.157,63 m² 100,00%

Art. 3º - A quantidade de lotes corresponde a 157 (cento e cinquenta) lotes agrupados em 12 (doze) quadras.
Art. 4º - As obras de abertura do sistema viário e outros logradouros públicos, sua pavimentação, assentamento de meios-fios e sarjetas, a 
execução do sistema de drenagem pluvial, a execução do sistema de esgotamento sanitário (de acordo com as Diretrizes Municipais), a implan-
tação da rede de abastecimento de água, a demarcação das quadras, lotes, logradouros e áreas de domínio público com marcos de concreto, a 
implantação da rede de energia elétrica e de iluminação pública, a realização de obras necessárias para a contenção de taludes resultantes de 
movimentos de terra, bem como a arborização das vias e outros logradouros públicos, a demarcação e cercamento do entorno das Áreas Verdes 
e Institucionais, com colocação de placas indicativas (de acordo com as Diretrizes Municipais), são de responsabilidade exclusiva do Empreen-
dedor, conforme determina o art. 8º da Lei Municipal 1.404/2003, e deverão ser realizadas de acordo com as especificações técnicas do projeto 
aprovado e do Termo de Compromisso assinado com o Município de Brumadinho.
Art. 5º - As obras a que se refere o artigo anterior serão executadas pelo Empreendedor de acordo com as etapas e prazos previstos no Crono-
grama de Obras anexo ao Termo de Compromisso, devendo ser concluída dentro do prazo máximo de quatro anos.
Parágrafo Único: Os prazos previstos no cronograma serão contados a partir do registro do loteamento.
Art. 6º - O termo de compromisso a que se referem os artigos 4º e 5º, estabelecido entre o loteador e o Município, prevê, como garantia para 
execução das obras de infraestrutura, a caução de lotes, devendo ser registrada a hipoteca no registro de imóveis concomitantemente com o 
registro imobiliário do loteamento, sob pena de nulidade da aprovação.
Art. 7º - Os logradouros, as áreas verdes e praças, as áreas de equipamentos urbanos e comunitários não poderão ter a sua destinação alterada 
pelos loteadores, desde a aprovação do loteamento, e passarão para o domínio público no ato do registro imobiliário.
Art. 8º - Para implantação das obras de infraestrutura, o Empreendedor deverá requerer da Prefeitura Municipal de Brumadinho o respectivo 
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Brumadinho, 21 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 003/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e a Liga Munici-
pal de Desportos de Brumadinho. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 15 de fevereiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 2° Termo Aditivo ao Convênio 008/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e a Liga Munici-
pal de Desportos de Brumadinho. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 15 de fevereiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 3° Termo Aditivo ao Convênio 022/2014. Convenentes: Município de Brumadinho e o Lar dos Idosos 
Padre Vicente Assunção. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 31 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 009/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Lar dos Idosos 
Padre Vicente Assunção. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 30 de março de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 017/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Lar dos Idosos 
Padre Vicente Assunção. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 30 de março de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 001/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Lar dos Idosos 
Padre Vicente Assunção. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 31 de julho de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 013/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Centro Espíri-
ta Pai Joaquim de Aruanda. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 10 de setembro 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 3° Termo Aditivo ao Convênio 011/2014. Convenentes: Município de Brumadinho e a De Peito Aber-
to Incentivo ao Esporte Cultura e Lazer. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 31 de março de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 4° Termo Aditivo ao Convênio 020/2014. Convenentes: Município de Brumadinho e a Associação 
Comunitária do Conjunto Dona Maria Ana de Souza. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 30 de junho 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 011/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Centro de 
Referência da Infância e Preservação da Vida Casa Guará. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 12 de agosto de 2016.

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 1° Termo Aditivo ao Convênio 015/2015. Convenentes: Município de Brumadinho e o Núcleo de 
Desenvolvimento Humano Econômico de Brumadinho. Assinatura: 21/12/2015. Objeto: Prorrogação da vigência até 30 de junho de 2016.
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMO 
001/2015 – OBJ: OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS COM APLICAÇÃO MANUAL DE CBUQ – TAPA BURADOS – 1800 TO-
NELADAS – VIGENCIA 12 MESES - EMPRESA: CADAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – VLR REGISTRADO POR TONELADA: R$437.3692 – VLR 
GLOBAL: R$ 787.313,24 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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