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Secretaria destaca projetos 
turísticos e culturais da atual gestão 

Ações foram apresentadas em reunião púbica no Plenário da Câmara 
As ações e os projetos sob 

responsabilidade da Secreta-
ria de Turismo e Cultura fo-
ram apresentados nesta ter-
ça-feira, 26 de agosto, na 
Câmara Municipal. Acompa-
nhada pela equipe técnica, 
a secretária Marta Gomes de 
Deus Boaventura destacou os 
avanços nas áreas de turismo 
e cultura na atual administra-
ção municipal.

Desde 2013, a Prefeitura 
desenvolve ações de incenti-
vo, promoção e fomento dos 
equipamentos e serviços do 

des locais, bem como fomen-
tar o desenvolvimento do tu-
rismo.

A equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura 
também enumerou os even-
tos artísticos e culturais rea-
lizados pela Prefeitura. Entre 
os projetos implementados, 
a secretária destacou o Coral 
Municipal “De Canto a Canto“, 
o “Chá com Prosa” e o “Samba 
e Choro”.

Instituídas pela Lei 
2.018/2013 e realizadas men-
salmente na Câmara Munici-
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turismo em nosso município. 
Atualmente, Brumadinho es-
tá entre os 22 destinos indu-
tores do turismo em Minas 
Gerais. O município integra a 
Agência de Desenvolvimento 
Regional do Circuito Turístico 
Vale do Paraopeba.

Ainda na área do turismo, 
a secretária citou a realização 
do Guia Turístico e Cultural 
de Brumadinho. O guia tem 
como objetivo impulsionar o 
município no cenário turísti-
co, por meio das divulgação 
das riquezas e potencialida-

pal, as apresentações públi-
cas oferecem oportunidade 
à população de conhecer as 
ações e os projetos adminis-
tração municipal. Além de 
Turismo e Cultura, já se apre-
sentaram as secretarias de 
Planejamento, Administra-
ção, Governo, Obras, Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Esportes, La-
zer e Eventos e Saúde. 

No próximo dia 30 de se-
tembro, será a vez da Secre-
taria de Ação Social participar 
da reunião pública.
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Atos do Executivo

LEI N° 2.081 DE 27 DE AGOSTO DE 2014
“Determina às empresas e aos permissionários de transporte escolar no Município de Brumadinho a disponibilizarem espaço especial para 
passageiros portadores de deficiência física e seus equipamentos auxiliares.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - As empresas e os permissionários de transporte escolar no Município de Brumadinho deverão disponibilizar espaço especial para 
passageiros portadores de deficiência física, inclusive seus equipamentos auxiliares.
Art. 2° - As cadeiras de rodas deverão ser acomodadas no veículo, mediante a instalação de equipamento apropriado para suporte, que garan-
ta sua segurança e proteção.
Parágrafo Único: Compete aos condutores dos veículos auxiliarem os portadores de deficiência, no que se refere à acomodação das cadeiras 
de rodas e a sua posterior disponibilização aos usuários.
Art. 3º - Em caso de descumprimento da presente Lei, à empresa ou ao permissionário será aplicada uma multa inicial de 500 UFB’s, e na reinci-
dência a cassação da concessão.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo concedido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para que as 
empresas e os permissionários por elas alcançados providenciem as adequações necessárias para o seu cumprimento.
Brumadinho, em 27 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.082 DE 27 DE AGOSTO DE 2014
“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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento em execução no valor de R$30.000,00 (trinta mil Reais), nas 
seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO VALOR (R$)
02.05.01 12.122.0011.2.020 3.1.90.04.00 100 10.000,00

02.05.01 12.361.0012.2.024 3.1.90.04.00 100 10.000,00

02.05.01 12.365.0013.2.032 3.1.90.04.00 100 10.000,00
Art. 2° - Para fazer face aos créditos abertos, será utilizada como fonte de recurso anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 02.05.01 
12.361.0011.1.1011 4.4.90.51.00 – Ficha 112.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 27 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. A PMB torna público o adiamento do Pregão Presencial. 79/2014, Aq. de Materiais Equipamentos para Apicul-
tura prevista para 04/09/2014, ás 9h, foi adiada para adequação na especificação do objeto da presente licitação. Antônio Brandão-Prefeito.

Atos do Legislativo

EMENDA Nº 16/2014 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
“Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município de Brumadinho, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do ‘Progra-
ma de Metas’ pelo Poder Executivo”.
A Câmara Municipal de Brumadinho aprovou e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal:
Art. 1º - Fica acrescentado ao artigo 99 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho o seguinte artigo 99-A, com a seguinte redação:
“Art. 99-A – O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até 90 (noventa) dias após sua posse, que conterá as 
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seguintes prioridades: as ações estratégicas e os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública Munici-
pal, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral.
§ 1º - O Programa de Metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e publicado no Diário Oficial no 
dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o caput deste artigo.
§ 2º - O Poder Executivo promoverá, dentro de trinta dias após o término do prazo a que se refere este artigo, o debate público sobre o Progra-
ma de Metas, mediante audiências públicas.
§ 3º - O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de 
Metas.
§ 4º - Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios:
a)Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável;
b)Inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais;
c)Atendimento das funções sociais da cidade, com melhoria da qualidade de vida urbana;
d)Promoção do cumprimento da função social da propriedade;
e)Promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa humana;
f )Promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas;
g)Universalização do atendimento dos serviços públicos municipais, com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão.
§ 5º - Ao final de cada ano, o Prefeito divulgará o relatório da execução do Programa de Metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos 
meios de comunicação previstos neste artigo.”
Art. 2º - Fica acrescentado ao artigo 126 da Lei Orgânica Municipal os seguintes parágrafos 1º e 2º, com as seguintes redações:
“Art. 126 - 
§ 1º - As Leis Orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas.
§ 2º - As diretrizes do Programa de Metas serão incorporadas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentro do prazo legal definido 
para a sua apresentação à Câmara Municipal”. 
Art. 3º - Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 14 de agosto de 2014.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
Presidente da Câmara
Vereador Lucas Machado Sales
Secretário de Mesa
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