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Brumadinho, quinta-feira, 24 de outubro de 2013  Ano 1 Edição 59

Novos poços artesianos são 
perfurados pela prefeitura

As primeiras comunida-
des que estão recebendo a 
perfuração de novos poços 
são: Parque da Cachoeira, 
com dois novos poços, Mar-
ques e Melo Franco. O obje-
tivo é melhorar o sistema de 

ção. Uma licitação de 12 po-
ços artesianos foi realizada 
no final do mês de julho pa-
ra resolver parte do proble-
ma. Além disso, as localida-
des irão receber novas redes, 
reformulação das que já exis-

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

abastecimento de água nas 
comunidades do município. 
A Prefeitura de Brumadinho 
vem trabalhando desde o iní-
cio do ano para reformular o 
sistema de fornecimento de 
água potável para a popula-

tem e ampliação dos reserva-
tórios de água. 

Outras comunidades se-
rão beneficiadas com a per-
furação de mais poços arte-
sianos nos próximos 6 meses.

Perfuração de poço artesiano em Marques
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LEI Nº 2.004/2013
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placa indicativa contendo o itinerário das linhas de ônibus nos pontos de ônibus existentes no 
Município 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. 1° - Fica obrigatória a colocação de placa indicativa do itinerário das linhas, em todos os pontos de ônibus existentes no Município de 
Brumadinho/MG. 
Parágrafo Único: As placas a que se refere o caput deste artigo devem indicar, no mínimo:
I – Relação dos números de todas as linhas de ônibus existentes no Município;
II – os principais logradouros que integram o itinerário;
III – o logradouro e o bairro de destino.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 03 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

LEI Nº 2.005/2013
“Dispõe sobre o atendimento a clientes e público usuário nas agências bancárias estabelecidas no 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. 1° - Ficam todas as agências bancárias, seus respectivos postos de serviço e demais instituições de crédito instaladas no Município Bru-
madinho/MG, bem como a empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – EBCT e suas franqueadas, estabelecidas neste Município, obrigadas a 
prestar, no setor de caixas, atendimento dentro do tempo máximo de espera nas filas, determinado nesta Lei, independente do procedimento 
interno de atendimento adotado pelas respectivas empresas.
§ 1° - O tempo máximo de espera a que se refere o art. 1° desta Lei, e que não poderá ser ultrapassado em hipótese alguma, será de:
I – até 15 (quinze) minutos, em dias normais;
II – até 20 (vinte) minutos, nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, de vencimentos de contas de 
concessionárias de serviços públicos e de tributos municipais, estaduais e federais;
III – até 25 (vinte e cinco) minutos, em véspera ou após feriados prolongados.
§ 2 ° - Ficam os bancos obrigados a divulgar para os órgãos públicos de fiscalização, a cada três meses, para os meses subsequentes, as datas 
em que operarão com os períodos de atendimento estabelecidos nos incisos II e III deste artigo.
Art. 2° - Para efeito do fiel cumprimento do tempo de espera estabelecido nesta Lei, até o atendimento nos caixas, as agências bancárias e 
demais instituições de crédito estão obrigadas a instalar terminais eletrônicos de aquisição de senhas impressas para os clientes e usuários.
§ 1° - Os estabelecimentos bancários ou instituições de crédito não cobrarão qualquer importância pelo fornecimento obrigatório das senhas 
de atendimento.
§ 2° - Os terminais de aquisição de senhas a que se refere o art. 2° desta Lei deverão obedecer ao seguinte critério de quantidade, instalação e 
funcionamento:
I – O primeiro terminal eletrônico de senhas deverá ser instalado e disponibilizado próximo ao início das filas, em local visível e de fácil percep-
ção, para a retirada do bilhete no momento em que o cliente ou usuário ingressa na fila de atendimento nos caixas;
 II - Cada senha retirada no terminal a que se refere o inciso anterior deverá conter impresso, obrigatoriamente, a data, o horário de início da 
retirada do referido bilhete e o número de ordem do atendimento;
III – Os demais terminais eletrônicos de senhas deverão ser instalados e disponibilizados em cada caixa de atendimento, para a retirada do 
bilhete por parte do cliente ou usuário, no momento que se inicia o atendimento;
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Atos do Executivo
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IV - Cada bilhete eletrônico retirado nos caixas pelo cliente ou usuário atendido deverá conter impresso, obrigatoriamente, a data , o horário 
e o número de ordem do atendimento;
V - A retirada do bilhete eletrônico nos caixas deverá ser feita pelo cliente ou usuário no momento que este é atendido, ficando vedada a reti-
rada do mesmo por parte do atendente, ou de qualquer funcionário da agência ou instituição de crédito, sob pena dos infratores incorrerem 
em sanção administrativa.
Art. 3° - As denúncias de não atendimento do disposto nesta Lei, devidamente comprovadas, deverão ser oficializadas ao PROCON do Mu-
nicípio, que aplicará as sanções administrativas previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor, e dá outras providências.
§ 1° Para a comprovação da denúncia por parte do cliente ou usuário, necessário se fará a apresentação dos bilhetes de senhas com os respec-
tivos registros de horários de recebimento e atendimento, respectivamente.
§ 2° As sanções administrativas aplicáveis a que se refere o art. 3° desta Lei, serão as previstas no Art. 56, inciso I, VI, VII, IX, X , XI, XII, Parágrafo 
único, e no artigo 57, Parágrafo Único, da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – CDC, e no Decreto Federal n° 2.181/97, previs-
tas em seu art. 12, inciso IX, alínea “a”, consideradas práticas infrativas, e ainda, com referência às práticas e cláusulas abusivas praticadas pelo 
fornecedor de produto ou serviço.
§ 3° O lapso temporal mínimo entre as autuações será de 01 (um) dia útil.
Art. 4° - A fiscalização, aplicação das sanções administrativas e o recebimento das denúncias dos consumidores, ficarão sob a responsabilidade 
do PROCON do Município. 
Art. 5° - As agências bancárias e demais instituições financeiras estão obrigadas a afixar número significativo de cartazes em locais visíveis den-
tro de suas dependências, em especial no local de aquisição das senhas, que contenham os tópicos principais desta Lei, como: número da Lei, 
tempo máximo de permanência nas filas e órgão fiscalizador, com o respectivo número telefônico para denúncias.
Art. 6° – Nenhum novo alvará de funcionamento de agência bancária ou estabelecimento de crédito será expedido no Município de Brumadi-
nho se as novas instituições e estabelecimentos não estiverem contemplando os requisitos de atendimento exigidos nos parágrafos, incisos e 
alíneas dos artigos 1°, 2° e 5° desta Lei.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após a data da sua publicação.
Brumadinho, 03 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

LEI 2.006/2013
“Institui a entrega, pelo Poder Executivo, ao Poder Legislativo, de Relatório Anual contendo os indicadores da Rede Municipal de Ensino 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. 1° - Fica instituída a entrega, pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, de Relatório Anual contendo os indicadores da Rede Municipal de 
Ensino de Brumadinho/MG. 
Parágrafo Único: Os indicadores educacionais de que trata o caput deste artigo, a serem utilizados como parâmetro, são:
I – alfabetização;
II – matrícula e evasão escolar;
III – taxa de distorção/série;
IV – docentes;
V – programas;
VI – rendimento escolar;
VII – valores investidos durante o ano na infraestrutura das escolas;
VIII – porcentagem e valores específicos destinados à educação.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 03 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

LEI Nº 2.007/2013
“Dispõe sobre a criação do Centro de Memória 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:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
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Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a criação do Centro de Memória de Brumadinho/MG.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO
Art. 2º - Fica criado no Município de Brumadinho/MG, o Centro de Memória de Brumadinho, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 3º - São objetivos do Centro de Memória de Brumadinho:
I – Incentivar a recuperação, preservação e o resgate do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;
II – Ser referência municipal na administração e gestão do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;
III – Garantir e ampliar o acesso total da população ao patrimônio histórico, artístico e aos serviços culturais presentes em todos os equipa-
mentos culturais que fizerem ou vierem a fazer parte do referido Centro de Memória;
IV – Fazer-se representado pelo COMDESP – Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento de Brumadinho, como 
membro permanente.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º - Compete ao Centro de Memória de Brumadinho:
I – Identificar, reunir, recolher, adquirir, recuperar, organizar, guardar e conservar, tecnicamente, acervos de caráter histórico, incluindo no acer-
vo bens culturais públicos ou privados, de interesse público, de maneira que possam ser utilizados, para fins administrativos, legais, culturais, 
sociais e educativos do Município;
II – Buscar parcerias com entidades e instituições públicas ou privadas, visando a formação gradativa do seu acervo, como coleções arqueoló-
gicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos;
III – Aprimorar seus recursos técnicos e operacionais por meio de parcerias público-privadas;
IV – Suprir as demandas de trabalho e das atividades correlatas à gestão patrimonial e de preservação da memória do Município;
V – Promover, juntamente com as administrações regionais, políticas públicas de descentralização e a democratização de acesso à cultura do 
Município;
VI – Direcionar, por meio de ações voltadas para a preservação e tombamento, uma política de educação patrimonial para toda a população 
do Município.
CAPÍTULO V
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º - Integrará o Centro de Memória de Brumadinho:
I – Arquivo Público: Órgão receptor que abriga documentos acumulados organicamente e seriados, ao mesmo tempo únicos, independente 
da natureza ou suporte da informação, provenientes de diversas fontes geradoras (entidade/pessoa acumuladora);
II – Museu Histórico: Órgão colecionador e expositor que abriga objetos tridimensionais originados de atividade humana ou da natureza, 
reunidos, artificialmente, sob a forma de coleções, referência peça a peça; é, também, de finalidade recreativa, educativa, cultural e científica; 
testemunha época ou atividade; organiza-se segundo a natureza do material e a finalidade específica;
III – Casa de Cultura: Abriga exposições de curta e longa duração, realiza atividades voltadas para a educação patrimonial, formação e qualifi-
cação profissional para agentes culturais, técnicos e para o público em geral.
Art. 6º - A composição, estrutura e organização do Centro de Memória de Brumadinho, serão regulamentadas por Decreto, a ser expedido pelo 
Executivo Municipal.
Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento para o Exercício de 2.014.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, 03 de outubro de 2013
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

LEI Nº 2.008/2013
“Dá a denominação de ANTÔNIO DO CARMO NETO – TUNICO DA BRUMA, a um espaço público situado ao lado da Quadra Municipal de Espor-
tes, Sede 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. 1° - Fica denominado ANTÔNIO DO CARMO NETO – TUNICO DA BRUMA, o espaço público destinado à realização de festas e eventos cultu-
rais, que fica localizado na Avenida Inhotim, no Bairro Progresso, ao lado da Quadra Municipal de Esportes; espaço.
Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas e comunicará a denominação aos órgãos que se fizer necessário
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Brumadinho, em 03 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

LEI Nº 2.009/2013 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Tutelar do Município dos casos 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 - Os estabelecimentos de serviços de saúde do Município de Brumadinho/MG, ficam obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar do 
Município os casos que derem entrada envolvendo crianças e adolescentes com sinais de uso de álcool e drogas.
§ 1º - O conceito de estabelecimento de saúde, para os efeitos desta Lei, é o definido no Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
§ 2º - O conceito de droga, para os efeitos desta Lei, é o definido pela lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
§ 3º - Recebida a comunicação prevista no caput, o Conselho Tutelar, em até 48 (quarenta e oito) horas, informará aos pais ou aos responsáveis 
legais da criança e do adolescente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, observado o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Lei renumerada e publicada em 24 de outubro de 2013.

DECRETO Nº 277 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
“Concede isenção de tributos, de competência municipal, a contribuinte, nos termos da Lei Complementar 049/2006 e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal, e;
Considerando o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispõe:
“Art. 62 - As condições de isenções por lei especial apoiar-se-á em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não poderá ter 
caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
Considerando o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Complementar Municipal nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos 
para concessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
Considerando o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 00039/2011, autuado em 10 de junho de 
2011 no Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
Considerando todo o processado nos autos Administrativos Tributários – PAT nº 00039/2011, especialmente os laudos médicos de fls. 15 e 16, 
o parecer administrativo de fls. 19 a 21, bem como a decisão de julgamento em segunda instância, da junta de recursos fiscais de fls. 23 a 26, 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos Municipais ao contribuinte GREGORIO DE OLIVEIRA NETO inscrito no CPF sob o nº 660.196.306-25, 
nos termos da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 24 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Torna público Termo de Apostilamento para INSERÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA na Cláusula Sétima - item 7.4, do Contrato de Prestação 
de Serviços n.º 133/2013, celebrado em 15 de julho de 2013, entre o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, e a empresa VIAÇÃO SÃO SILVESTRE LTDA, 
para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Brumadinho-MG em veículos ônibus – Processo 
Administrativo de Licitação n.º 014/2013, referente ao Pregão Presencial 007\2013.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun.de Saude Brumadinho-Homologo PP 52/13,ref.aq.de Kit de Saúde Bucal  p/ o setor de Odontologia, mediante forn.único sendo 
venc.: Dental Méd Sul Artigos Odontológicos Ltda - item: 01.Vr total: R$30.000,00. Brumadinho, 21.10.13-José Paulo Silveira Ataíde - Gestor do 
Fundo Municipal de Saúde brumadinho.
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