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Prefeitura realiza capina e 
limpeza de ruas e estradas
Cerca de 400 quilômetros de estradas e mais 98 bairros recebem os serviços de limpeza urbana  

Desde o início do ano, a Pre-
feitura vem intensificando os tra-
balhos de capina e limpezas das 
ruas e estradas de todo o muni-
cípio. Ao todo, são mais de 400 
quilômetros de vias municipais, 
além das ruas em 98 bairros, tan-
to na Sede, quanto no interior.  

Os bairros São Conrado, Can-
to do Rio, Carmo, Lourdes, San-

as do bairro. 
Alguns locais estão com os 

serviços atrasados devido à reti-
rada de parte das equipes, que 
foram direcionadas às escolas de 
todo o município, para fazer os 
serviços de limpeza, em prepara-
ção à volta às aulas. Além disso, 
a Prefeitura está fazendo a limpe-
za com o serviço de roçagem em 
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ta Efigênia, Estela Passos, Jota, 
além da região Central já tive-
ram os serviços de limpeza con-
cluídos. Esta semana, as equipes 
estão concentradas nos bairros 
Barroca e Silva Prado.  A partir 
desta terça-feira, uma força tare-
fa com 2 equipes estarão na re-
gião do bairro Salgado Filho para 
fazer o serviço de capina nas ru-

vários pontos das estradas que 
cortam o município.  

 A Prefeitura também está 
fazendo a instalação de lixeiras 
em alguns bairros, para aumen-
tar os pontos de coletas de lixo. 
Os serviços de capina e limpeza 
irão ter continuidade nas próxi-
mas semanas em todo o muni-
cípio. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 79 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
“Modifica a Tabela IV, anexa à Lei Complementar nº 25, de 26 de dezembro de 1997, 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 Tabela IV, anexa à Lei Complementar Municipal nº 25, de 26 de dezembro de 1997, que dispõe sobre as taxas de alvarás e de licencia-
mentos, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º - Fica suprimido o artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 36\2003.
Art. 3º - Ficam revogadas as Leis Municipais Complementares nº 27, de 31 de julho de 1998, e nº 59, de 30 de dezembro de 2010.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.
Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Esta republicação ratifica a publicação de 30 de dezembro de 2013 e torna sem efeito a republicação incorreta de 14 de janeiro de 2014.
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº79/2013.
TABELA IV
VALORES A SEREM APLICADOS SOBRE UNIDADE FISCAL DE BRUMADINHO – U F B
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE DE UFB
1. Licença para localização e funcionamento por estabelecimento e por classe de área (m²) 
efetivamente ocupada no setor da atividade.

(Por ano)

1.1 – Industriais e produtores
Até 100 m2 1
De 101 a 250 m2 2
De 251 a 700 m2 5
De 701 a 2000 m2 8
Acima de 2000 m2 10
1.2 – Comerciais
Até 30 m2 0,3
De 31 a  60 m2 0,5
De 61 a 120 m2 0,8
De 121 a 250 m2 1,2
De 251 a 500 m2 3
Acima de 500 m2 5
1.3 – Prestadores de Serviços (empresa, sociedade de profissionais e demais entidades com 
lucrativos ou não)
Até  30 m2 0,3
De 31 a  60 m2 0,5
De 61 a 120 m2 0,8
De 121 a 250 m2 1,2
De 251 a 500 m2 3
Acima de 500 m2 5
1.4 – Atividades minerárias, terminais de carga, descarga e de manobras operacionais de 
manutenção.
Até 10.000 m² 30
De 10.001 a 20.000 m² 70
De 20.001 a 40.000 m² 400
De 40.001 a 80.000 m² 900
De 80.001 m² e Acima 2.400
2 – Licença para o comércio eventual ou ambulante
2.1 – Autorização para o exercício do comércio 0,25
3 – Licença para execução de obras particulares

(por ato)
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Aprovação de projeto por análise 0,2
Vistoria Técnica por visita 0,4

(por m²)
3.1 – Construções
Concessão de alvará de construção 0,02
Concessão de “habite-se”, inclusive numeração do imóvel 0,005
3.2 – Modificação e ampliação aprovação do projeto
Concessão do alvará de modificação 0,005
Concessão de “habite-se” 0,005
3.3 – Demolições 0,01
3.4 – Execução de loteamento
Aprovação de projeto de loteamento 0,001
Modificação do projeto aprovado ou Diretriz de Projeto de Loteamento ou Ratificação 0,0002
Anuência em Retificação Urbana 0,001
Anuência em Retificação Rural 0,0002
3.5 – Autorização para desmembramento e/ou remembramento 0,001
Licença para publicidade. (por autorização)
4.1 – Painel, cartaz ou anúncio, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colo-
cados em muros, madeiramento, painéis especiais, cercados tapumes, tabeletas ou em 
qualquer outro local permitido, por metro quadrado e por ano ou fração.                                                  

0,1

4.2 – Mostruários, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colocados fora do 
estabelecimento saindo que em galerias, estações, abrigos, veículos ou em qualquer outro 
local permitido por metro quadrado e por ano ou fração.

0,06

4.3 – Publicidade feita com a utilização de veículos, pessoas, música, animais (circos, etc.), 
alto falante ou qualquer outro aparelho sonoro ou de projeção fotográfica, por dia.

0,3

5 – Licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, por autorização por ano. 0,8

6 – Demais licenças não discriminadas nos itens anteriores, nas condições especificadas. Por ato
6.1 – Autorização 0,1
6.2 – Permissões 0,5
6.3 – Concessões, inclusive taxi, anual. 0,6
7 – Emissão de Declaração de Conformidade / Não Conformidade para Atividade Minerária (Por Documento)
Até 10.000 m² 30
De 10.001 a 20.000 m² 70
De 20.001 a 40.000 m² 400
De 40.001 a 80.000 m² 900
De 80.001 m² e Acima 2.400
NOTAS:
A Licença para prorrogação de horário de funcionamento a que se refere o item 1 será calculada a razão de 3% ( três por cento ) 
ao dia do valor devido por ano.
No caso do item 3.1, será cobrado, além da taxa, o custo da placa fornecida para numeração do imóvel.
No caso de mais uma atividade no mesmo local, o calculado da taxa de Licença de Funcionamento será efetuado com base 
total e na principal atividade.

Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO M SAÚDE, BRUMADINHO/MG - Resposta ao Recurso - Pregão Pres. 085/2013. O FMS informa que foi dado provimento ao recurso inter-
posto pela emp. Padaria e Lanchonete Tia Nezinha Ltda, admitindo a regularidade junto ao FGTS, por outro lado fica desclassificada a proposta 
da mesma por afrontar o art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93.  Ratifica-se a decisão exarada no certame em declarar vencedora a empresa Padaria 
São Judas Ltda. José Paulo S. Ataide/Secretário M de Saúde.

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Rua Governador Valadares nº72, Centro, Brumadinho- MG.
RESOLUÇÃO Nº01/2014
“Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho 2014 da Agencia de Desenvolvimento Turístico do Circuito do Paraopeba”.
O Conselho Municipal de Turismo- CMT, no uso de suas atribuições legais, considerando as pautas de reunião, as deliberações, as aprovações 
em reunião extraordinária do dia 30 de janeiro de 2014, às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
RESOLVE:
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Art. 1º- Deliberar pela aprovação do Plano de trabalho 2014, apresentado pela Agencia de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale 
do Paraopeba. 
Art. 2º - Ficam aprovadas por unanimidade as novas ações do plano de trabalho 2014 que deverão ser ajustadas na Cláusula Terceira- DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA do termo de convênio nº01/2013, que entre si celebram o Município de Brumadinho e a Agência de Desenvol-
vimento Regional do Circuito Turístico Vale do Paraopeba. 
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 30 de Janeiro de 2014.
Rodolfo de Oliveira Lacerda
Presidente do Conselho Municipal de Brumadinho.
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