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Prefeitura inaugura biblioteca
no Distrito de Aranha

Demanda antiga da comunidade, projeto foi viabilizado por 
meio de parceria com a Associação Comunitária 

A Prefeitura entregou 
à comunidade do Distrito 
de Aranha nesta quarta-
-feira, 15 de abril, as insta-
lações da Biblioteca Públi-
ca Municipal Professora 
Maria dos Reis Barbosa. 
Sonho antigo da comu-
nidade, a biblioteca refor-
ça o trabalho da adminis-
tração de valorização da 
educação e da cultura em 
Brumadinho.

A implantação da bi-
blioteca foi possível gra-
ças à união de esforços da 
Prefeitura, por meio das 
secretarias municipais de 
Educação e de Turismo e 
Cultura, em parceria com 

Thiago França D
uarte

Foto: Thiago França Duarte
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a Associação Comunitária 
de Aranha. O projeto tam-
bém tem como propos-
ta despertar o interesse 
do público pelos livros e o 
gosto pela leitura. 

Os moradores da re-
gião prestigiaram a ceri-
mônia de inauguração, 
que contou com a presen-
ça de autoridades munici-
pais e do Distrito de Ara-
nha. A solenidade incluiu, 
ainda, a leitura da bio-
grafia da professora Ma-
ria dos Reis Barbosa, apre-
sentações de dança e de 
música instrumental pe-
los alunos da Escola Leon 
Renault de Aranha, conta-

ção de histórias pelos ser-
vidores da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, além 
de apresentação do Clu-
be de Desbravadores Tri-
bo de Judá de Aranha.

Com a inauguração da 
biblioteca, a Prefeitura 
promove a democratiza-
ção do acesso à leitura e 

à cultura, além de viabi-
lizar a utilização do livro 
como bem cultural.  A 
parceria com a Associa-
ção garantiu a concreti-
zação do desejo dos mo-
radores da região de ter 
uma biblioteca equipada 
e profissionais para dar 
suporte às atividades.

Outras bibliotecas públicas serão 
abertas no município.
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Nota de Esclarecimento

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura vem a público esclarecer e manifestar repúdio sobre as declarações INFUNDADAS DA VEREADORA 
ALESSANDRA DO BRUMADO, PUBLICADA EM PÁGINAS DA INTERNET.
A Prefeitura está sujeita e atende a Lei de Responsabilidade Fiscal com as despesas da folha de pagamento. O con-
curso realizado pela atual administração atendeu aos preceitos constitucionais e empossa os concursados confor-
me estabelecido em Lei e em respeito ao direito garantido ao mesmos.
Não há que falar em demissão em massa já que não se trata de iniciativa privada e sim de uma Instituição Pública. 
Além de estarmos dando cumprimento a constituição com a posse dos concursados, tramita contra o Município 
de Brumadinho, desde o ano de 2004, uma Ação Civil Pública, cuja sentença exige a substituição de servidores 
contratados por servidores concursados. Essas substituições são feitas para o cumprimento da Lei e para o próprio 
equilíbrio dos gastos de pessoal que estão em fase de reestudo, exatamente pela crise econômica que assola não 
só o Município de Brumadinho.
Os reajustes salariais são previstos em lei são direito do servidor público, e somente são permitidos e autorizados 
através de planejamentos e estudos de impactos financeiros, obviamente amparados nas receitas de arrecadação 
do município, em consonância com a lei de responsabilidade fiscal. Os índices de reajustes aplicados aos salários 
dos servidores são definidos em projeto de lei que é enviado a Egrégia Câmara Municipal para análise, apreciação 
e votação e em caso de concordância, observada a legislação de responsabilidade fiscal em vigor, aprovação para 
sua execução.
A função pública em todos os níveis segue a mesma norma jurídica, obedecendo aos mesmos preceitos e hierar-
quia. No que se refere à remuneração do agente público a equidade deve ser aplicada.
A secretária Valeria Moreira é responsável pela pasta da Administração que, em tempo hábil, realizou um dos atos 
de maior importância para o município de Brumadinho que foi a realização do concurso público, empossando 
além dos candidatos aprovados nas vagas disponibilizadas, inúmeros candidatos excedentes, cumprindo assim 
uma das metas do atual governo municipal. Observamos que a ausência de concurso público já durava cerca de 
10(dez) anos em nosso município o que a atual gestão o concretizou logo em seu primeiro ano de governo através 
da Secretaria Municipal de Administração.
Quanto aos requerimentos remetidos pelo Legislativo ao Gabinete da Secretaria de Administração, foram todos 
respondidos e protocolados comprovando a interlocução entre os poderes.
O papel do Executivo é definido e estabelecido por Lei e segue as normativas constitucionais dos preceitos da 
administração no que tange a responsabilidade dos seus agentes, cada qual com as suas atribuições legalmente 
definidas.
Os processos licitatórios seguem a Lei Federal 8.666/93 que define no seu Parágrafo Único: Subordinam-se ao regi-
me desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Não há, pois, como tratar de forma não equivalente à Lei, os processos de compra no âmbito da administração 
municipal sem cumprir os prazos e recursos estabelecidos em Lei, além de observar os prazos de recursos que 
são direitos garantidos aos licitantes. A Prefeitura, na atual gestão, adota a modalidade Pregão Presencial, a forma 
mais transparente de licitação e totalmente rigorosa em sua instrução processual e em seus trâmites, que não são 
poucos.
O município é de todos e a Prefeitura, por meio de seus agentes e de acordo com o estabelecido em Lei, informa 
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que enviou em tempo hábil ao Tribunal de Contas os arquivos e documentos pertinentes a sua prestação de contas 
anual referente ao exercício de 2014, conforme comprovante abaixo.
Repudiamos veementemente o ataque da vereadora acima citada à Prefeitura, aos seus agentes e aos seus servi-
dores, ao mesmo tempo em que a tranquilizamos quanto ao fato de que a administração municipal não está cega, 
nem desatenta, nem entregue a má gestão e o que mais se discute e implementa neste governo são políticas pú-
blicas para proteção dos nossos munícipes.

Errata

No Diário Oficial do Município n° 402, do dia 06 de abril de 2015, na página 04, onde se lê:  

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
46

DISPENSA  
15

Art. 24 – inciso II

Contratação de serviço de hospeda-
gem de site institucional da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, gerencia-
mento do domínio e provimento de 

contas de e-mail corporativos. 

R$2.162,69 TASK SOFTWARE LTDA- EPP 

Leia- se:

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
46

DISPENSA  
15

Art. 24 – inciso II

Contratação de serviço de hospeda-
gem de site institucional da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, gerencia-
mento do domínio e provimento de 

contas de e-mail corporativos. 

R$1.903,17 TASK SOFTWARE LTDA- EPP 
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Atos do Executivo

LEI Nº 2.130 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Dispõe sobre a oferta e realização da disciplina de Educação Física nas hipóteses 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 oferta e realização da disciplina de Educação Física no âmbito da rede pública municipal de ensino levará em consideração as condi-
ções de saúde do aluno.
Parágrafo Único: O aluno incapaz ou impossibilitado de realizar, total ou parcialmente, as atividades curriculares da disciplina citada no caput, 
ficará sujeito a outras atividades pedagógicas, a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - O aluno da rede municipal de ensino, no ato da matrícula ou no decorrer do ano letivo, deverá apresentar documentação comprobatória 
de sua incapacidade ou impossibilidade de cursar a disciplina de Educação Física.
Art. 3º - É responsabilidade do poder público assegurar a efetividade desta Lei.  
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
 Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.131 DE 15 DE ABRIL DE 2015
"Institui a Política Municipal para a Juventude, cria o Programa de Educação em Sexualidade e Cidadania, além de permitir que outros progra-
mas sejam instituídos e denominados por decreto”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A JUVENTUDE
Art. 1° - Esta Lei institui a Política Municipal para a Juventude, cria o Programa de Educação em Sexualidade e Cidadania, em consonância com 
a legislação federal e estadual vigente, e permite que outros programas direcionados à adolescência e juventude sejam criados e denominados 
por decreto.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, entende-se adolescência e juventude em toda a sua amplitude e diversidade.
§ 2º - A perspectiva desta Lei é a de inserir jovens na vida política da sociedade, a fim de que estes exerçam a cidadania de forma plena, cujos 
programas deverão ser desenvolvidos sob cinco eixos básicos: Educacional, Esporte, Lazer, Saúde, Desenvolvimento, Assistência Social, Trabalho 
e Renda e Cultura.
Art. 2º - A Política Municipal para a Juventude será destinada a pessoas com idade entre dez e vinte e nove anos.
Art. 3º - São objetivos da Política Municipal para a Juventude:
I.Auxiliar na erradicação do analfabetismo;
II.Incentivar o empreendedorismo;
III.Incentivar a participação política;
IV.Contribuir para a promoção de ações de atenção integral na área de saúde;
V.Promover a criação de áreas de lazer e ampliar as práticas esportivas;
VI.Fomentar projetos culturais produzidos pela juventude e especialmente valorizar nossa cultura local;
VII.Garantir o acesso dos jovens aos recursos de tecnologia da informação;
VIII.Estimular a criação e manutenção de Centros de Referência da Juventude;
IX.Desenvolver programas municipais de transferência de rendas, especialmente a jovens em situação de vulnerabilidade social;
X.Auxiliar a inclusão da juventude no mercado de trabalho e no aumento de sua empregabilidade e renda de acordo com a legislação vigente;
XI.Garantir ações em cumprimento aos direitos fundamentais, sexuais e reprodutivos da juventude, sem distinção de raça, cor, gênero e/ou 
orientação sexual, respeitada a legislação vigente;
XII.Apoiar a participação da juventude em todas as conferências, seminários, fóruns e debates;
XIII.Estimular a criação e manutenção de associações de jovens;
XIV.Garantir nos Conselhos a representatividade dos jovens com idade mínima de 18 anos, além de promover a integração e formação dos 
membros do Conselho Municipal da Juventude, Grêmios Estudantis e outros grupos representativos;
XV.Estimular e apoiar a realização, a cada dois anos, da Conferência Municipal da Juventude, em consonância com o Conselho Nacional da 
Juventude;
XVI.Garantir a participação dos estudantes no processo de gestão educacional por meio dos Grêmios Estudantis;
XVII.Promover o desenvolvimento integral dos jovens nos aspectos humano, familiar, social, educacional, econômico, cultural e desportivo;
XVIII.Fomentar a construção do diálogo e a convivência plural entre as diversas representações juvenis e entre estas e o Município;
XIX.A singularidade da juventude;
XX.O fortalecimento dos segmentos juvenis vulneráveis;
XXI.Formar pessoas para o exercício de sua cidadania, a atuação como agentes de mudanças e transformações sociais e a vivência de sua sexu-
alidade, adotando comportamentos de prevenção e o cuidado consigo e com o outro;
XXII.Facilitar a criação de entidades de representação estudantil nas escolas municipais, orientando a direção das escolas a oferecer espaços 
para as sedes dessas entidades;
XXIII.Garantir e custear, na forma do regulamento, a participação de jovens em eventos intermunicipais, estadual e nacional, quando considera-
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dos relevantes pelo Conselho Municipal da Juventude e, quando pertinente, pelos grupos gestores de programas;
XXIV.Ampliar espaços de participação dos jovens nas escolas, nas unidades de saúde e nos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento e Assistência Social.
Art. 4º - O Município promoverá, com recursos próprios ou privados, ações intersetoriais para o desenvolvimento dos jovens, a fim de se atingir 
os propósitos desta Lei.
Seção I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 5º - Naquilo que esta Lei for omissa, o Município adotará as normas e princípios federais a fim de se orientar nas ações de política municipal 
para a juventude.
Art. 6º - É garantida à juventude a participação na elaboração de políticas públicas a ela destinadas, cabendo ao Município e à sociedade em 
geral estimularem o protagonismo juvenil.
Art. 7º - O Município e a sociedade são obrigados a assegurar ao jovem a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana, sujeito de 
direitos civis, políticos individuais e sociais, garantidos na Constituição Federal e nas demais Leis vigentes.
Art. 8º - O Município e a sociedade devem buscar a eliminação de estereótipos, em todos os tipos, formas de comunicação e de educação que 
possam reforçar as desigualdades existentes entre homens e mulheres, sem deixar de reconhecer as necessidades específicas de cada sexo.
Seção II
Dos Objetivos
Art. 9º – Para o fiel cumprimento dos objetivos da Política Municipal de Juventude cabe ao Município:
I.Manter comunicação permanente sobre questões relacionadas à educação básica, profissionalizante e superior, visando o desenvolvimento 
do jovem;
II.Promover e garantir a continuidade dos programas municipais destinados à juventude;
III.Garantir a democratização das informações de todos os programas instituídos em benefício do jovem, a fim de fornecer subsídios para a 
elaboração dos planos de ação educacionais.
Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.132 DE 15 DE ABRIL DE 2015
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placa indicativa de canal de comunicação em canteiros de obras civis no Município de Bru-
madinho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica instituído no Município de Brumadinho/MG que todo canteiro de obras civis realizados por pessoas jurídicas cujo projeto de cons-
trução ultrapasse 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), deverá ter afixado em local de fácil visualização, placa indicativa com o 
nome da construtora ou do responsável técnico pela obra e um número de telefone para eventuais esclarecimentos e/ou reclamações.
Parágrafo Único: Quando as obras forem realizadas por pessoas físicas, estas deverão oferecer um número de telefone fixo e/ou celular com 
indicação da operadora para contato e endereço para envio de correspondência registrada.
Art. 2º - Cada contato efetivado com o canal de comunicação oferecido pela empresa deverá gerar um número de protocolo, que será oferecido 
ao reclamante.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.133 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 1.438/2004”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - O artigo 10 da Lei Municipal nº 1.438/2004 passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
“Art. 10 - Parágrafo Único: Em obras de interesse das áreas de promoção em saúde, educação e desenvolvimento social pelo poder público do 
Município de Brumadinho, ficam excetuadas as limitações a que se dispõe o caput deste artigo e incisos, observando-se para as fachadas o traço 
arquitetônico.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.134 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.112/2014, de dezembro de 2004, que trata do Auxílio Financeiro a Estudantes, 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: 
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Art. 1º - A Lei Municipal nº 2.112/2014, de dezembro de 2.014, fica acrescida e modificada nos dispositivos que menciona, e na forma a seguir.
Art. 2º - O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.112/2014 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O Auxílio Financeiro autorizado no artigo 1º desta Lei será concedido ao estudante que comprovar mensalmente ser residente no Mu-
nicípio há pelo menos 01 (um) ano e estar regularmente matriculado em estabelecimentos de ensino regular fora do Município de Brumadinho.”
Art. 3º - O artigo 4º da Lei Municipal nº 2.112/2014 passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido de parágrafo único, nos seguintes termos:
“Art. 4º - O Auxílio Financeiro será concedido aos estudantes que comprovarem renda do grupo familiar não superior a R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos Reais), em análise socioeconômica realizada pela Secretaria Municipal de Ação Social.
Parágrafo Único: Para efeitos de comprovação de renda familiar, o valor mencionado no caput do presente artigo, deverá ser corrigido anual-
mente pelo índice da caderneta de poupança.”
Art. 4º - O artigo 5º da Lei 2.112/2014 passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescido nos seguintes termos:
“Art. 5º - A concessão do Auxílio Financeiro cessará imediatamente em caso de constatação de qualquer tipo de fraude, desvio de finalidade 
ou mau uso do mesmo, devendo ser suspenso sumariamente até a apuração final das irregularidades, ficando o aluno infrator impedido de 
requerer o benefício no próximo ano.
§ 1º - Também são motivos para cessar imediatamente a concessão do benefício:
I – Constatação do repasse por qualquer meio, do benefício a terceiros;
II – Quando o beneficiário desistir, cancelar ou trancar a matrícula do seu curso;
III – Ficar comprovada a falsidade dos documentos apresentados;
IV – o beneficiário que tiver frequência e aproveitamento menor do que 60% (sessenta por cento) em cada disciplina.”
§ 2º - Os beneficiários que gozarem ilicitamente do Auxílio, serão obrigados a efetuar o ressarcimento integral dos valores recebidos indevida-
mente, devidamente corrigidos pelos índices do Governo Federal, sem prejuízo das sanções penais cabíveis e de encaminhamento de denúncia 
ao Ministério Público.”
Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento em exe-
cução.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2.015. 
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.135 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Institui cotas de passagens gratuitas para uso no Sistema Municipal de Transporte Coletivo aos estudantes previamente cadastrados junto à 
empresa concessionária de transporte”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Serão concedidas cotas de passagens gratuitas para uso no Sistema Municipal de Transporte Coletivo aos estudantes devidamente ma-
triculados em qualquer rede de ensino do Município, previamente cadastrados junto à empresa concessionária de transporte público municipal 
e que atendam às seguintes condições:
I.Estejam cursando o ensino fundamental, médio ou universitário em qualquer instituição de ensino do Município e possuam renda familiar per 
capta inferior a 1,5 salário mínimo nacional;
II.Que estejam cursando o ensino superior em estabelecimentos privados, desde que sejam bolsistas do Programa PROUNI – Programa Universi-
dade para Todos, utilizem Programa de Financiamento Estudantil – FIES - artigo 170, e demais auxílios e cotas sociais, desde que possuam renda 
familiar per capta de até 1,5 salário mínimo nacional.
Art. 2º - A comprovação e enquadramento das condições previstas no artigo 1º se dará mediante o atendimento dos seguintes requisitos:
I.Cadastro previamente realizado na empresa concessionária de transporte público municipal e atualizado a cada 06 (seis) meses, podendo ser 
cancelado o benefício caso não atualizado;
II.Caberá à empresa de transporte desenvolver e implementar o cadastro e atendimento ao estudante, o formulário de auto declaração e o con-
junto dos demais instrumentos que demonstrem o nível de renda familiar, comprovante de matrícula e atestado de frequência;
III.Compromisso do beneficiário de fornecimento de informações verídicas e completas sobre a renda familiar e atualização do cadastro a cada 
6 (seis) meses e sempre que houver alguma alteração na composição inicial do cadastro.
Art. 3º - Serão fornecidas cotas gratuitas de passagens aos estudantes enquadrados nas condições previstas no artigo 1º, proporcionais aos dias 
letivos de presença exigida nas instituições de ensino, com observância dos seguintes dispositivos:
I.As cotas gratuitas de passagens serão fornecidas aos estudantes no formato da concessionária, com limite de 02 (dois) embarques por dia, e 
caso seja necessário, poderá ser ampliado o número de cotas conforme a necessidade do aluno e disponibilidade de linha;
II.As cotas gratuitas não serão acumulativas, devendo ser utilizadas dentro do próprio mês de concessão, e caso a cota não for utilizada integral-
mente, no mês seguinte o saldo inicial será completado até o limite mensal previsto para o respectivo curso;
III.O custo de todo o processo de cadastro, documentação e confecção do cartão (caso seja o tipo de utilização da concessionária), ficará a cargo 
do estudante;
IV.As cotas serão disponibilizadas mensalmente junto à rede de distribuição de créditos, cabendo ao estudante promover a (re)carga de seu 
cartão;
V.O cartão do estudante de que trata esta Lei é de uso pessoal e intransferível, de direito único do titular;
VI.Caberá à empresa de transporte o controle e a fiscalização da concessão e uso do benefício.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, para efeitos a partir da próxima concessão pública do serviço de transporte coletivo 
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municipal.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.136 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Institui a Campanha ‘Doadores do Amanhã’ na Rede Municipal de Ensino de Brumadinho/MG 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 instituído na Rede Municipal de Ensino de Brumadinho/MG, a Campanha ‘Doadores do Amanhã’, com a finalidade de conscientizar 
os alunos sobre a importância da doação voluntária de sangue, órgãos e tecidos.
Art. 2º - A Campanha de que trata o artigo anterior será promovida anualmente pelas escolas públicas e privadas do Município.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
 Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.137 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Determina a impressão de aviso nas tampas de caixas d’água alertando sobre o perigo da dengue no âmbito do Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica determinado através da presente Lei que em toda comercialização de caixas d’água no âmbito do Município de Brumadinho/MG 
fica obrigada a constar aviso sobre o perigo da dengue na tampa e nas laterais da caixa d’água.
Parágrafo Único: O aviso deverá estar presente na tampa e na lateral da caixa d’água e conterá a seguinte informação: “TAMPE BEM SUA CAIXA 
D’ÁGUA. A DENGUE MATA!”
Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta Lei, para a comercialização de caixa d’água se 
adaptar ao disposto nesta Lei.
Art. 3º - O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator a multa no valor de 2 (duas) UFB’s – Unidade Fiscal de Brumadinho, a 
ser aplicada pela fiscalização sanitária do Município, aplicada em dobro em casos de reincidência.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.138 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de se adotar medidas para evitar a existência de criadouros dos mosquitos Aedes Aegypti, Aedes Albopictus e 
outros vetores transmissores de doenças 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 determinado através da presente Lei que em estabelecimentos comerciais, industriais ou residenciais situados no âmbito do Mu-
nicípio de Brumadinho/MG, os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer gênero, ficam obrigados a manter os reserva-
tórios, caixas d’água, cisternas ou similares, devidamente tampados, de forma a não permitir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e/ou 
Aedes Albopictus.
Art. 2º - Os proprietários e/ou responsáveis por borracharias, recauchutadoras, ferros velhos, oficinas mecânicas, empresas de reciclagem, de-
pósitos de containers, depósitos de materiais de construção, construtoras com seus respectivos canteiros de obras e similares, e por estabele-
cimentos que comercializam sucatas em geral, deverão providenciar o acondicionamento dos materiais em cavaletes e/ou estrados que pos-
sibilitem o fácil acesso para inspeção e verificação, devendo manter cobertura total para esses materiais ou outros meios, bem como realizar a 
manutenção e limpeza dos locais sob sua responsabilidade, providenciando o descarte ecologicamente correto de materiais que possam vir a 
se tornar inservíveis e que possam acumular água.
Art. 3º - Os proprietários e/ou responsáveis por estabelecimentos e atividades constantes do artigo 2º desta Lei, são considerados locais de risco 
e/ou pontos estratégicos e ficam obrigadas a adotar medidas que visem evitar a existência de criadouros, depósitos e abrigos de insetos em 
geral e em especial Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus, bem como de outros vetores transmissores de doenças, evitando o acúmulo de água 
e consequente proliferação do mosquito. 
Art. 4º - Os proprietários e/ou responsáveis por floriculturas, comercialização de plantas exótico-ornamentais, nativas, de vasos, floreiras e/ou 
similares, deverão adotar cobertura total, de modo a impedir o acúmulo de água nos recipientes, bem como espécies que possuam tanques 
naturais acumuladores de água (família das bromeliáceas), salvo exceções para algumas espécies com características próprias de não acumu-
lador de água. 
Art. 5º - Os responsáveis e/ou proprietários, ou possuidores de imóveis em que haja construção civil, bem como execução de obras, seja em 
áreas públicas ou privadas, ficam obrigados a adotar medidas de proteção que visem o não acúmulo de água, seja oriundo ou não de chuva 
(caixas e cisternas), bem como realizar a manutenção e limpeza adequada dos locais, sob sua inteira responsabilidade, providenciando o geren-
ciamento e descarte adequado dos materiais inservíveis, estando a obra paralisada ou em andamento.
Art. 6º - Nos cemitérios (sepulturas, túmulos ou monumentos funerários) somente será autorizada a utilização de vasos, floreiras ou quaisquer 
outros tipos de recipientes que acumulem água se estiverem devidamente perfurados e/ou preenchidos com areia. 
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Art. 7º - Ficam os proprietários, locatários, responsáveis e/ou possuidores, a qualquer gênero, de imóveis colocados à venda e/ou desocupados, 
obrigados a mantê-los com os vasos sanitários vedados, bem como caixas d’água e ralos externos. 
Art. 8º - Os imóveis que possuírem piscina deverão ter tratamento semanal à base de cloro, de modo a evitar que tal depósito sirva de oviposição 
do mosquito Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus.
Art. 9º - Os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer gênero, de imóveis residenciais ou não, deverão adotar medidas 
mínimas de manutenção, tais como manter seus imóveis limpos, sem acúmulo de lixo, e no caso de serem pantanosos e/ou alagadiços, drena-
dos e aterrados, manter vasos, floreiras ou quaisquer outros tipos de recipientes que acumulem água, evitando assim qualquer possibilidade de 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti e/ou Aedes Albopictus.
Art. 10 – Sempre que caracterizada a existência de vetor de doenças, com potencial de proliferação ou de disseminação, de forma a representar 
risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populares e ambiente, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Coorde-
nadoria de Defesa Civil deverá determinar as medidas necessárias para o controle e contenção da referida doença.
Parágrafo Único: Inclui-se dentre as medidas que podem ser determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Coordenadoria de Defesa 
Civil para a contenção de doenças, o ingresso forçado nos estabelecimentos particulares elencados no artigo 2º desta Lei e imóveis residenciais, 
no caso de estarem fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo proprietário, quando esse procedimento se mostrar fundamen-
tal para a contenção da doença ou do agravo à saúde pública.
Art. 11 – O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator, além da possibilidade da execução forçada da determinação, as seguintes penali-
dades, a serem aplicadas progressivamente em caso de reincidência:
I – advertência através de notificação, para que o infrator cesse a irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias, salvo no caso de declarada situação 
de excepcional emergência, onde o prazo para cessar a irregularidade será de 48 (quarenta e oito) horas;
II – multa, através de auto de infração, no valor de 01 (uma) até 20 (vinte) UFM’s;
III – suspensão das atividades, por 30 (trinta) dias;
IV – cassação de autorização de funcionamento.
Parágrafo Único: Um percentual de 20% (vinte por cento) das multas arrecadadas em decorrência do disposto no caput será destinado ao Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Art. 12 – Se o proprietário e/ou possuidor infrator não for encontrado, as notificações do artigo 11 serão feitas por edital, publicado no Diário 
Oficial do Município – DOM, com dados obtidos no Cadastro Municipal de Imóveis, correndo os prazos para defesa ou regularização a partir da 
data da publicação da notificação.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.139 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Institui a implantação de fossas biodigestoras nos empreendimentos imobiliários no âmbito do Município de Brumadinho/MG.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de fossas biodigestoras, sépticas ou que utilizem outros tipos de tratamento biológico, nos empreendimen-
tos a serem construídos no âmbito do Município de Brumadinho, a partir da vigência desta Lei. 
Parágrafo Único: O disposto no caput deste artigo aplica-se aos empreendimentos que não possuírem rede de esgotamento sanitário.
Art. 2º - Entende-se por Fossa Séptica Biodigestora o sistema sanitário para o tratamento das fezes e urinas depositadas nos vasos sanitários das 
residências, por meio da biodigestão. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.140 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Torna obrigatória a divulgação destacada da data de validade dos produtos promocionais pelos supermercados e afins instalados no âmbito 
do Município de Brumadinho/MG.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica determinada pela presente Lei a obrigatoriedade da divulgação destacada da data de validade dos produtos promocionais pelos 
supermercados e afins, instalados no âmbito do Município de Brumadinho/MG.
§ 1º - A divulgação será feita por meio de cartazes ou similares, afixados em local de destaque, juntamente com a etiqueta de preços promocio-
nais.
§ 2º - Quando os produtos anunciados apresentarem mais de um prazo de validade, todos deverão ser divulgados de igual maneira.
Art. 2º - A confecção do cartaz ou similar para destaque da data de validade do produto, obedecerá aos mesmos parâmetros utilizados para 
divulgação do preço promocional.
Parágrafo Único: Caso a divulgação da promoção seja feita de forma oral, através de etiquetas marcadas ou por qualquer outro meio, o prazo de 
validade deverá ser anunciado pelo mesmo método, simultaneamente.
Art. 3º - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I. advertência por escrito da autoridade competente, esclarecendo que em caso de reincidência, dentro de um período inferior a 01 (um) ano, a 
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contar da primeira ocorrência, estará sujeito às penalidades previstas nos itens II e III deste artigo;
II. multa equivalente a 1.000 (um mil) vezes o valor unitário do produto objeto da promoção, na primeira reincidência;
III. multa equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o valor unitário do produto objeto da promoção, na segunda reincidência.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.137 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento em execução”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento em execução, no valor de R$3.800.000,00 (três milhões e oito-
centos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO VALOR 

02.05.01   12.361.0012.2.024   3.1.90.04.00 118  R$ 2.500.000,00 

02.05.01   12.365.0013.2.032   3.1.90.04.00 118 R$ 700.000,00 

02.05.01   12.365.0013.2.032   3.1.90.13.00 118 R$ 600.000,00
Art. 2º - Para fazer face aos créditos abertos, será utilizada como fonte de recurso a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 90 DE 15 DE ABRIL DE 2015
“Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar nº 67/2012.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 181 da Lei Complementar nº 67/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 181 – É de responsabilidade da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o 
plantio, replantio, transplante, supressão e poda das árvores situadas nas áreas de domínio público.”
Art. 2º - A Lei Complementar nº 67/2012 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, renumerando-se os seguintes:
“Art. 182 – Depende de prévia autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a poda, o transplante, o 
corte ou supressão de espécime arbóreo e demais formas de vegetação, em áreas de domínio público ou privado, bem como seu plantio em 
áreas de domínio público.
Parágrafo Único: O CODEMA poderá estabelecer, através de deliberação normativa, relação de espécimes vegetais da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para serem podados.”
“Art. 183 – Em casos de supressão de espécies vegetais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deverá exigir 
como condicionante a compensação, que poderá, a seu critério, ser pecuniária, nos termos do Anexo VIII desta Lei, ou por meio da reposição dos 
espécimes suprimidos por outros espécimes da flora nativa.
§ 1º - Após regular autorização para supressão de espécies vegetais, a compensação, no caso de reposição, deverá ser realizada no imóvel em 
que se deu a supressão, nas quantidades e qualidades determinadas pelos órgãos competentes.
§ 2º - Ante a impossibilidade de ser realizado o plantio no imóvel em que ocorreu a supressão, o plantio deverá ser realizado no entorno do 
próprio imóvel, ou ainda, a mesma microbacia hidrográfica, de forma a manter a densidade vegetal e arbórea das adjacências.
§ 3º - A responsabilidade pelo plantio e acompanhamento, no caso de reposição, é do proprietário do imóvel que se deu a supressão vegetal, 
que caso descumpra estará sujeito às sanções cabíveis decorrentes do descumprimento de condicionante de autorização.
§ 4º - A compensação prevista no caput não exime de outras eventualmente incidentes sobre o caso, como aquelas nas leis de proteção de 
pequi, do ipê, do bioma Mata Atlântica, Código Florestal ou outras.”
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 15 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

TERMO DE CONVÊNIO N 07/ 2015.
TERMO DE CONVÊNIO     QUE     ENTRE     SI CELEBRAM O   MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E   A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE 
MINAS GERAIS - AMIG, PARA  DEFENDER OS INTERESSES DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL NOS REPASSES  PELA       EXPLORAÇÃO DE RECURSOS  
MINERAIS, DENTRE OUTROS OBJETIVOS.
O Município de Brumadinho, CNPJ n. 18.363.929/0001-40, com endereço à Rua Doutor Victor de Freitas, 28, Centro, Brumadinho/MG doravante 
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, e, a Associação dos Municípios Mineradores de 
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Minas Gerais, doravante denominada AMIG, CNPJ n. 25.701.780/0001-28, com sede à Rua Matias Cardoso, n٥ 11, 7º andar, Belo Horizonte/MG, 
neste ato representada pelo seu Presidente, SR. CELSO COTA NETO, resolvem celebrar este Termo de Convênio, o qual se regerá pelas cláusulas 
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1) O objeto do presente convênio é propiciar à  AMIG  mecanismos para que a mesma atue na defesa dos interesses da arrecadação municipal 
nos repasses pela exploração de recursos minerais, representando o MUNICIPIO  judicial ou extrajudicialmente em todos as ações concernentes 
à execução deste convênio.
1.2) Para a correta  execução  deste convênio, a AMIG se propõe a: 
A)defender os interesses e direitos do Município,  em juízo ou fora dele;
B)orientar o Município na aplicação dos recursos da arrecadação mineral, conforme prevê a legislação em vigor;
C)buscar a harmonização de políticas de desenvolvimento sustentável face a presença de empresas mineradoras, na jurisdição do município;
D)manter assíduo intercâmbio de serviços, conhecimentos e informações de caráter técnico-administrativo entre os municípios associados, 
associações congêneres e outras entidades de interesse mútuo;
E)manter serviço de consultoria técnica ao Município, colaborando com o mesmo no estudo e solução de atividades pertinentes e outras de 
apoio administrativo;
F)criar câmaras especializadas integradas por municípios dotados de atividades similares, para promoverem estudos técnicos, políticos e admi-
nistrativos atinentes a seus interesses comuns. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO
O MUNICÍPIO obriga-se a: 
I - fornecer periodicamente à AMIG, dados atualizados sobre a exploração mineral e ambiental em seu território que permitam identificar com 
clareza todos os elementos necessários à verificação de regularidade do lançamento e no recolhimento das contribuições e arrecadações no 
âmbito do município;
II – permitir o acesso dos técnicos da AMIG aos dados municipais, existentes na esfera Municipal, Estadual e Federal que permitam confrontar os 
cálculos da arrecadação devida ao Município, prevista na execução do objeto deste Convênio;
III – Autorizar, conforme prevê a Constituição Federal, Art. 5º. – XXI, a AMIG a representar o Município em convênios, termos de cooperação 
técnica e ações de interesse do Município, bem como representar o Município judicialmente, mediante mandato específico para esta última 
finalidade;
IV - atuar, quando for o caso, juntamente com a AMIG, com a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, e outros órgãos, nos trabalhos de 
fiscalização da arrecadação mineral e ambiental, disponibilizando pessoal, material e equipamento, se necessário.
V – pagar a contribuição mensal de associado da AMIG, mediante depósito bancário na conta da AMIG, junto ao Banco do Brasil – Ag. 1629-
2 - conta 53201-0, todo dia 10 do mês em curso, no valor mínimo mensal de R$ 4.715,46(Quatro mil setecentos e quinze reais, quarenta e seis 
centavos), com recursos da conta orçamentária constante da cláusula quinta deste instrumento.
VI – pagar a parcela de rateio dos encargos jurídicos e projetos específicos, quando houver contratação de serviços nessa área, devendo para 
tanto ser firmado Termo Aditivo a este Convênio, especificando as condições e valores atinentes.
VII – fiscalizar o correto cumprimento do objeto deste convênio.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA AMIG
A AMIG obriga-se a:
I - designar técnicos habilitados em número suficiente para o cumprimento do objeto deste Convênio;
II - confrontar os dados obtidos junto a todos os Órgãos, com as atividades desenvolvidas no MUNICÍPIO;
III - verificar a regularidade do lançamento da arrecadação da CFEM,  atendidas as peculiaridades da legislação pertinente;
IV - colaborar na cobrança da arrecadação e na atualização cadastral dos Órgãos Repassadores de recursos ao MUNICÍPIO;
V - praticar os todos os atos de apoio e realizar treinamentos para a fiscalização municipal, no cumprimento do objeto deste Convênio;
VI - prestar contas ao MUNICÍPIO, mediante relatório, de todas as atividades desenvolvidas no cumprimento do objeto deste Convênio;
VII - promover campanhas de esclarecimento junto as empresas mineradoras, e demais entidades, demonstrando a importância do pagamento 
da contribuição ao MUNICÍPIO e sua respectiva aplicação dos recursos;
VIII- Aplicar os recursos recebidos a título de contribuição de associado exclusivamente no cumprimento do objeto deste Convênio;
IX- Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste convênio.
X- Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio.
CLÁUSULA QUARTA - DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Na execução deste Convênio e suas respectivas ações, a AMIG, deverá observar, quanto aos atos e formalidades de fiscalização os limites impos-
tos pela legislação em vigor.
CLÁUSULA QUINTA.  - DAS DESPESAS E DO VALOR TOTAL
5.1) As despesas decorrentes da execução deste Convênio correrão por conta da AMIG, exceto quanto às ações específicas definidas em Termo 
Aditivo.
5.2) As despesas decorrentes da contribuição devida pelo MUNICÍPIO à AMIG, a título de contribuição de associado, são estimadas num mon-
tante total de R$47.154,60 (Quarenta e sete mil, cento e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos) e correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 02.015.001.18.541.0034.2.113 3350410000
CLÁUSULA SEXTA  – DA DENÚNCIA E DA  RESCISÃO
O MUNICÍPIO e a AMIG poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente Convênio se ocorrer comprovado inadimplemento de qual-
quer de suas cláusulas, atendidas as condições estatutárias.



Brumadinho, 15 de abril de 2015 Página 11 de 11Diário Oficial de Brumadinho - Edição 409

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
O prazo do presente Convênio é até 31 de Dezembro de 2015, podendo ser prorrogado, mediante manifesto interesse das partes, sendo forma-
lizada tal prorrogação por Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O presente Convênio entra em vigor na data de sua assinatura.
CLÁUSULA NONA- DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente convênio será publicado na imprensa oficial do Município, por conta do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA MODIFICAÇÃO
Este Convênio poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e disposições, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse 
seja manifestado, previamente, por escrito, por um dos partícipes, em tempo hábil para tramitação e celebração do respectivo Termo Aditivo, 
dentro do prazo de validade deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte – MG, para dirimir questões decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem acordados, as partes assinam o presente Convênio em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 
Brumadinho – MG, 15 de abril de 2015.
CELSO COTA NETO
Prefeito de MARIANA - MG
Presidente da AMIG 
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho: Torna público Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar p/ Escolas Municipais 
contemplados c/verba do FNED/PNAE. Abertura 08/05/2015 às 14:30h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net 
Inf: (31)3571-3015/R 226 Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Pregão nº 011/2015 – Aquisição de produtos para lavanderia hospitalar - O FMS informa que a em-
presa licitante M. Pires Fernandes & Cia Ltda, apresenta, tempestivamente, recurso contra decisão desta Pregoeira que, após analise da proposta, 
considerou classificada a empresa Minas Wipe Negocios Ltda, visto ter atendido aos requisitos previstos no edital. O recurso ora apresentado 
poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da presente comunicação.
Informamos que o Recurso, em seu inteiro teor, está disponível no site http://brumadinho.registrocom.net. Quaisquer outras informações pode-
rão ser prestadas pelo tel. 31.3571.2923 e fax: 31- 3571.4499 e-mail comprasfmsbruma@gmail.com. Brumadinho, 15.04.2015 – Dioneia da Silva 
Brito Ozanam - Pregoeira

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato de Ratificação da Inexigibilidade nº 01/2015. Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação 
nº 01/2015, cujo objeto trata da contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica no âmbito do Direito Ad-
ministrativo, Processual e Constitucional, mais especificamente referente a processos internos, com ênfase à atuação político-administrativa e 
eventuais demandas judiciais junto aos Tribunais.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG Extrato do Contrato 07/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Advoca-
cia Raimundo Cândido Júnior. Objeto: contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica no âmbito do Direito 
Administrativo, Processual e Constitucional, mais especificamente referente a processos internos, com ênfase à atuação político-administrativa 
e eventuais demandas judiciais junto aos Tribunais. Valor Global: R$ 80.000,00. Vigência: 90 dias a partir da assinatura do contrato, ficando sob 
responsabilidade da Contratada eventuais processos judiciais decorrentes deste contrato.
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