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Alegria e solidariedade marcam 
o Rodeio de Brumadinho 

Mais de oito mil pessoas participaram da abertura do evento
Espetáculo que certamente 

entra para a história do municí-
pio como a festa da alegria e da 
solidariedade, o Rodeio de Bru-
madinho 2014 começou nesta 
quinta-feira, 5 de junho, com a 
presença de um grande público. 
Segundo estimativas da Polícia 
Militar, mais de oito mil pessoas 
compareceram ao Parque de Ex-
posições na abertura do evento. 

Ao dar as boas-vindas ao pú-
blico, o Prefeito Brandão desta-
cou que Brumadinho dava um 
belo exemplo ao realizar uma 
festa com muita diversão e, ao 
mesmo tempo, promovendo a 
solidariedade.  “Estamos fazen-
do esse belo evento, que ganha 
ainda mais importância por ser 
uma festa solidária e ajudar 
nossos irmãos mais carentes”, 
afirmou o prefeito.

Com locução de Claudiney 
Mathias, o primeiro dia de Ro-
deio começou com a compe-
tição dos três tambores. Ama-
zonas de vários municípios 
participaram da prova, com um 
show de habilidade em cima 
do cavalo. Em seguida, os me-
lhores peões do Brasil, com a 
presença dos campeões da eta-

quirir um kit de alimento não 
perecível em um dos estabe-
lecimentos credenciados - Ca-
sa Bruma, Casa Ourives, Irmãos 
Amorim e Super Luna.

Cada kit é trocado por um 
ingresso individual ao custo 
de R$ 10,00, valor bem atrati-
vo e popular, que é um diferen-
cial em relação aos eventos an-
teriores. Para facilitar o acesso 
ao evento, a troca pelo ingres-
so está sendo feita antecipada-
mente nos pontos credencia-
dos. Ainda assim, nos dias de 

Pico dos Três Irmãos
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pa de Barretos, também fize-
ram bonito em cima dos touros. 

A atração musical do primeiro 
dia de Rodeio foi o cantor Eduar-
do Costa. Nesta sexta-feira, 6 de 
junho, se apresenta o cantor Da-
niel. No sábado, a dupla Thaeme 
e Thiago. No domingo, o cantor 
Sérgio Reis faz o show de encer-
ramento do Rodeio.

A ação solidária é a grande 
novidade da edição 2014 do 
Rodeio de Brumadinho. Nes-
te ano, para ter direito a um in-
gresso, cada pessoa deve ad-

evento, há no local a troca pe-
lo ingresso ao custo de R$ 15,00 
por kit de alimentos.

Toda a arrecadação de ali-
mentos será destinada a ins-
tituições assistenciais do mu-
nicípio, regulamentadas no 
Conselho de Assistência Social 
e no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Com 
a proposta de dar transparên-
cia à iniciativa, a Prefeitura fará 
a prestação pública das contas 
do evento e da distribuição de 
alimentos às entidades.

Brumadinho, sexta-feira, 6 de junho de 2014  Ano 2 Edição 202
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 120 de 06 de junho de 2014
“Regulamenta a ação fiscalizadora, bem como as medidas da fiscalização de obras e as infrações e penalidades previstas na Lei nº 1149/2000 
– Código de Obras do Município de Brumadinho e na Lei nº 1438/04 que dispõem sobre o uso e ocupação do solo no Município de Brumadi-
nho.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e o que 
dispõe a Lei municipal 1.149/2000 e; 
Considerando que a atividade de fiscalização constitui um dos instrumentos permanentes do Poder Público para a preservação, manutenção 
e intervenção urbanística do Município, em especial para prevenir e combater as obras e edificações clandestinas ou irregulares;
Considerando que compete a administração municipal, no âmbito do Município de Brumadinho, exercer o Poder de Polícia a que se refere o 
art. 78 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional);
Considerando a necessidade e o interesse público na regulamentação do exercício da atividade fiscalizadora no Município de Brumadinho, 
visando cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei Municipal nº 1.149/2000 que instituiu o Código de Edificações e da Lei 1.438/04 que dispõe 
sobre normas de uso e ocupação do solo no Município de Brumadinho:
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O presente Decreto regulamenta as medidas de polícia administrativa contidas na Lei nº 1149/2000 – Código Municipal de Edificações 
e disciplina a fiscalização das obras de construção, reconstrução, demolição, acréscimo, modificação ou reforma, concluídas ou não, paralisa-
das ou em andamento.
Art. 2º - A função fiscalizadora, que compete ao Município de Brumadinho, no exercício de seu poder de polícia, será prestada por servidores 
efetivos ocupantes do cargo denominado de Agentes Fiscais, especialmente designados pela administração municipal.
Parágrafo Único – Poderá ser designado servidor contratado para a função constante do caput, por período não superior a duração do contra-
to, quando comprovada a necessidade, a inexistência de servidor do quadro permanente e atendidas as exigências da Lei 1777/2010. 
Art. 3º - Compete a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação a fiscalização do cumprimento do Código de Edificações, podendo 
impor penalidades e decidir os casos omissos ou duvidosos.
Art. 4º - Qualquer obra, mesmo sem caráter de edificação, poderá ser acompanhada e vistoriada pela fiscalização municipal. 
§ 1º - O Agente Fiscal mediante apresentação da sua identidade funcional terá imediato ingresso no local dos trabalhos, independentemente 
de qualquer formalidade ou espera. 
§ 2 º - Tratando-se de obra licenciada, verificará se a execução está ou não sendo desenvolvida de acordo com o projeto aprovado. 
Art. 5º - A fiscalização poderá ser feita “de ofício” ou mediante provocação de todo e qualquer cidadão.
Art. 6º - A aplicação de penalidades não isenta o infrator das demais sanções e medidas administrativas ou judiciais cabíveis, tampouco da 
obrigação de reparar o dano ou do atendimento da exigência resultante da infração.
Art. 7º - O presente Decreto não dispensa a observância da Legislação Municipal naquilo em que for compatível.
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES FISCAIS
Art. 8º - O Agente Fiscal, devidamente identificado, independentemente de qualquer outra formalidade, terá livre acesso a todas as obras, 
edificações e estabelecimentos e, observadas as formalidades legais, poderá inspecionar bens, equipamentos e documentos, desde que cons-
tituam objeto da legislação específica.
Art. 9º - O Agente de Fiscal poderá valer-se da autoridade policial e de outros meios legais em caso de embaraço aos trabalhos de fiscalização, 
vistorias, embargos e interdição.
Parágrafo Único - O desrespeito ou desacato a funcionários no exercício de suas funções ou o embaraço à fiscalização, sujeitará o infrator às 
penalidades legais.
Art. 10 - São obrigações e atribuições dos Agentes de Fiscais, sem prejuízo de outras relacionadas à atividade fiscalizadora:
I - aplicar as técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizadora;
II - participar de cursos, reciclagens, treinamentos e encontros que visem o aperfeiçoamento das suas funções, quando indicado;
III - apresentar relatório de suas atividades de fiscalização, em todas as vistorias, devidamente assinados com nome, cargo e matrícula;
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IV - preencher os formulários de fiscalização de forma concisa e legível, circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e 
enquadramento legal específico, evitando a nulidade da autuação;
V - fiscalizar obras, desde sua implantação até sua conclusão, inclusive para concessão de habite-se, elaborando se necessário relatórios de 
vistorias, conforme modelo - Anexo V;
VI - verificar o cumprimento das normas de projeto aprovado pelo Município, encaminhando os documentos fiscais ao órgão responsável pela 
aprovação de projetos, para análise, na hipótese de divergências técnicas;
VII - orientar, coordenar atividades relativas à execução de obras;
VIII - emitir e lavrar notificações, autos de fiscalização, de ocorrência, de advertência, de infração, de embargo, de interdição, de demolição; 
instruir processos de autuação e embargos irregulares, lavras, notificações por infrações;
IX - elaborar o Boletim Mensal de Controle, contendo a apuração de atividades e relatórios de ocorrências fiscais.
X - orientar os contribuintes sobre a incidência da legislação;
Art. 11 - Os procedimentos administrativos relativos a toda e qualquer obra, reforma e ampliação de edifícios efetuada a qualquer título no 
Município, desde a aprovação do projeto, até a conclusão da obra, deverão ser acompanhados pela Fiscalização e constar dos procedimentos 
formais a assinatura do Agente Fiscal.
CAPÍTULO III
DAS INFRAÇOES E PENALIDADES
Art. 12 - Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições do Código de Edificações – Lei Municipal nº 1.149/2000 e outras leis, 
decretos, resoluções ou atos baixados pelo Executivo Municipal, no exercício de seu Poder de Polícia.
Art. 13 - Será considerado infrator todo aquele que infringir as normas da Lei nº 1.149/2000 – Código de Edificação – e Lei nº 1438/2004 – Ocu-
pação e Uso do Solo ou legislação correlata, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração. 
Art. 14 - As infrações ao Código de Edificações são punidas com as seguintes penas, que poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente 
independentemente de ordem:
I - notificação preliminar;
II - auto de infração;
III - embargo da obra;
IV - interdição da obra;
V - demolição; e
VI - multa.
Art. 15 - Da lavratura das penalidades será dado conhecimento ao infrator:
I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, seu representante ou preposto, contra recibo datado 
no original;
II - por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio;
III - por edital, caso e desconhecida a identidade ou domicílio do infrator, publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M.
SEÇÃO I
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR
Art. 16 - Verificando-se infração ao Código de Edificações ou de legislação correlata, será expedida contra o infrator, notificação preliminar para 
que no prazo de 10 (dez) dias regularize a situação, salvo as condições e os prazos especiais.
Art. 17 - O protocolo ou requerimento de regularização da obra não permite a sua continuidade, enquanto não recebida a respectiva autoriza-
ção.
Art. 18 - Durante o prazo fixado pela fiscalização para a solução das irregularidades, a obra deverá permanecer paralisada, sob pena de lavratu-
ra do auto de infração e imposição de multa, sem prejuízo de outras sanções legais.
Art. 19 - O Agente Fiscal notificará o proprietário para requerer o “habite-se parcial”, quando, em vistoria, constatar que a obra está servindo de 
residência ou para o desenvolvimento de atividade econômica, ainda que não totalmente acabada.
Art. 20 - A notificação preliminar será feita em formulário próprio, conforme modelo - Anexo I - e conterá os seguintes elementos:
I - nome do notificado ou denominação que o identifique;
II - dia, mês, ano, hora e lugar da lavratura da notificação preliminar;
III - descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal infringido;
IV - a multa ou penalidade a ser aplicada;
V - nome e assinatura do notificante;
Art. 21 - Ao infrator dar-se-á a 1ª via da notificação preliminar, mediante recibo.
Parágrafo Único - A recusa do recebimento que será declarada pelo Agente Fiscal de obras, não favorece o infrator, nem o prejudica. 
Art. 22 - O infrator analfabeto ou impossibilitado de assinar o documento de fiscalização e o incapaz, na forma da lei, não estão sujeitos a fazê-
-lo. 
Parágrafo Único - O Agente Fiscal indicará o fato no documento de fiscalização.
Art. 23 - O não atendimento da Notificação Preliminar sujeitará o infrator às demais penalidades, auto de infração, multa, embargo, interdição 
ou demolição.
SEÇÃO II
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 24 - O Auto de Infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição de ocorrências que, por sua natureza característica e demais 
aspectos peculiares, denotam ter a pessoa física ou jurídica, contra o qual é lavrado, infringido ou tentado infringir dispositivos do Código de 
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Edificações e legislação correlata.
Art. 25 - O Auto de Infração, modelo - Anexo II -, será lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras e deverá:
I - mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura;
II - referir o nome do infrator ou denominação que o identifique;
III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e fazer referên-
cia ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;
IV - conter a intimação ao infrator para pagar as multas devidas ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;
V - assinatura de quem lavrou o auto de infração, nome, cargo e matrícula.
SEÇÃO III
DO EMBARGO
Art. 26 - O Embargo será aplicado:
I - quando da execução de obra ou instalação, sem o Alvará de Construção:
II - quando constatada a inexistência de condições de estabilidade, segurança, salubridade da obra ou edificação, mesmo paralisada ou aban-
donada;
III - quando estiverem sendo executadas obras em desobediência ao projeto aprovado, ao alinhamento ou nivelamento, ou a qualquer prescri-
ção legal;
IV - quando se verificar desobediência a limites, a restrições ou a condições determinadas ou estabelecidas em licenças, alvarás, autorizações e 
leis municipais;
V - quando da execução de obra sem as anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados;
VI - pelo não recolhimento no prazo legal de multa imposta ao infrator ou interposição de defesa;
VII - pelo não atendimento das determinações constantes no auto de infração e notificação;
VIII - quando desrespeitadas as normas da ABNT.
Art. 27 - O Auto de Embargo deverá constar, conforme Modelo - Anexo III -, os seguintes procedimentos:
I - mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura;
II - referir o nome do infrator ou denominação que o identifique;
III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstancias pertinentes;
IV - indicar o dispositivo legal ou regulamentar do fato que constituiu a infração e fazer referência ao termo de fiscalização em que ele se 
consignou, quando for o caso;
V - conceder prazo de 10 (dez) dias para defesa do infrator;
VI - assinatura de quem lavrou o auto de infração, nome e cargo;
VII - ser lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras.
Art. 28 - Ocorrendo alguma das hipóteses do artigo anterior, o Agente Fiscal, fará o embargo provisório da obra, em formulário próprio, dando 
imediata comunicação à autoridade superior.
Art. 29 - Verificada a procedência do embargo, a autoridade superior dar-lhe-á caráter definitivo em ato fundamentado, no qual fará constar as 
exigências para que a obra possa continuar.
Art. 30 - Se o infrator desobedecer ao embargo, poderá a obra, a edificação ou o estabelecimento ser lacrado, sem prejuízo de outras penalida-
des previstas em lei.
Art. 31 - Acolhido o embargo pela autoridade competente, seguir-se-á a demolição total ou parcial da obra ou edificação.
Art. 32 - O embargo só será levantado depois de cumpridas as exigências solicitadas.
Art. 33 - O Auto de Embargo deverá ser instruído com fotografias, principalmente em casos envolvendo segurança de pessoas e de coisas.
SEÇÃO IV
DA INTERDIÇÃO E DA DEMOLIÇÃO
Art. 34 - A obra ou edificação será interditada quando:
I - representar perigo de ruína, contaminação ou situação de insegurança para pessoas que nela habitam ou laboram, ao público em geral e 
imóveis vizinhos;
II - em caso de desrespeito a embargo;
III - esgotadas todas as alternativas, ou justificada como penalidade mais eficaz.
Art. 35 - A demolição ou desmonte serão efetuados total ou parcialmente quando:
I - a obra ou edificação estiver em desacordo com o estabelecido no Código de Edificações – Lei 1.149/2000 ou legislação correlata e não pos-
sa ser colocada em concordância com seus dispositivos;
II - o embargo for procedente;
III - ruínas;
Art. 36 - Para interdição da obra ou demolição serão necessários os seguintes procedimentos:
I - Laudo técnico elaborado e assinado por profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, que comporá o processo administrativo;
 II - Expedição de alvará de interdição ou de demolição assinados pela autoridade competente;
CAPÍTULO IV
DA MULTA
Art. 37 - A multa por infração terá seu valor fixado em valores de Unidade Fiscal de Brumadinho - UFB e, no caso de sua extinção, por outro ins-
trumento que venha a substituí-la ou ser criado e será regulamentado através de Decreto expedido pelo Executivo, observado o limite legal.
Art. 38 - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, em conformidade com os art. 109 e 115 da Lei Municipal 1.149/2000.
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Parágrafo Único - Considera-se reincidente toda pessoa física ou jurídica que, dentro do prazo de um ano da data da infração já autuada ou da 
punição, venha a cometê-la novamente.
Art. 39 - A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa e judicialmente executada.
SEÇÃO I
DA RESPONSABILIDADE
Art. 40 - Não são diretamente puníveis com as penas definidas no Código de Edificações:
I - os incapazes, na forma da lei;
II - os que forem coagidos a cometer a infração.
Art. 41 - Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, a pena recairá:
I - sobre os pais, tutores, curadores ou pessoa sob cuja guarda estiver o menor incapaz;  
II - sobre o empregador, proprietário ou comitente e;
III - sobre aquele que der causa à infração forçada.
Art. 42 - Quando o infrator incorrer, simultaneamente, em mais de uma penalidade constante de diferentes disposições legais, aplicar-se-á a 
pena maior, acrescida de 2/3 (dois terço) do seu valor.
Art. 43 - As infrações serão punidas com as respectivas multas, em quantidades de Unidades Fiscais de Brumadinho (UFB), na conformidade 
com art. 109 e 115 da Municipal 1.149/2000 – Código de Edificações do Município de Brumadinho.
Art. 44 - Para efeitos de apuração da multa, a Unidade Fiscal do Município (UFB) é a vigente na data em que a penalidade for aplicada.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS
Art. 45 - O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para recorrer da ação dos agentes fiscais, contados da data de sua ciência, que poderá ser 
pessoal, postal ou por edital publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M.
Art. 46 - O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos, sendo vedado reunirem em um só requerimento mais de uma 
decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autuado.
Art. 47 - O recurso terá efeito suspensivo, exceto se decorrentes de embargo ou interdição.
Art. 48 - Os recursos serão decididos em primeira instância, pelo Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, que terá prazo máximo 
de 10 (dez) dias para julgar o recurso.
Parágrafo Único - O Secretário Municipal Planejamento e Coordenação dará ciência de sua decisão ao fiscalizado/recorrente e ao Agente 
Fiscal.
Art. 49 - O infrator poderá recorrer da decisão de 1ª instância, sendo passível de recurso, em pedido de reconsideração ao Prefeito Municipal, 
que constitui a última instância administrativa, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da decisão de 1ª instancia.
§ 1º - Interposto o recurso de pedido de reconsideração, o processo administrativo será instruído, no prazo máximo de 05 (cinco) dias pelo 
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, que encaminhará ao Prefeito Municipal, que o julgará em igual prazo.
§ 2º - Da decisão do Prefeito Municipal dar-se-á ciência ao fiscalizado/recorrente, ao Agente Fiscal e publicado no Diário Oficial do Município – 
D.O.M.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50 - Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão de forma contínua, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam e vencem em dias de expediente normal na municipalidade.
Art. 51 - Compete a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação proceder a comunicação ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA e ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, no que couber, quando constatar alguma irregularidade 
que a justifique.
Art. 52 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 53 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o decreto 125/2009.
Brumadinho, 06 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO I - NOTIFICAÇÃO Nº _____

01 – IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CPF/CNPJ
INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA
CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL
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02 – DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO:

03 – TERMO DE NOTIFICAÇÃO -

Pela presente notificação, fica vossa Senhoria NOTIFICADO(A), ainda de que dispõe do prazo máximo, improrrogável, de 
10(dez) dias, contados a partir do recebimento do presente notificação, para cumprir a(s) penalidades que lhe está(ão) 
sendo imposta(s) neste ato, ou, então, querendo, apresentar a defesa administrativa que tiver, a qual deverá ser escrita e 
instruída com (as) prova(as) das alegações, pena de preclusão e de execução imediata da (s) penalidades(s) ora aplicada(s) 
na conformidade da legislação supra citada.

04 – PENALIDADES

O NÃO ATENDIMENTO AOS TERMOS DESTA NOTIFICAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR AS SEGUINTES PENALIDADES:

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS                            MATRÍCULA: 

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM - 

DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:                     

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

ANEXO II - AUTO DE INFRAÇÃO      nº_____ 
01 – IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CPF/CNPJ INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – INFRAÇÃO:

03 – DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO:

04 – PENALIDADES:

PARA EFEITOS LEGAIS FOI LAVRADO O PRESENTE AUTO, FICANDO O PROPRIETARIO E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO INTI-
MADO A EFETUAR JUNTO AO ORGÃO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO O 
RECOLHIMENTO DE MULTAS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1.149/2000 – CÓDIGO DE OBRAS NO PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS CONFORME DISPOSTO NO ART. 109 DA LEI 1.149/2000(CÓDIGO DE OBRAS)

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS                            MATRÍCULA: 

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM -

DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:                     
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DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

ANEXO III - AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº ____
01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR

NOME 

ENDEREÇO

CPF/CNPJ INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA -
ENDEREÇO

LOTE QUADRA BAIRRO

03 – TERMO DE EMBARGO -

PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRADOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES:
INFRINGIN-

04 – PENALIDADES
O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS OS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O INFRATOR 
AS SEGUINTES PENALIDADES:

05 – ASSINATURA DO AGENTE FISCAL                               MATRÍCULA: 

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM -  
DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:                     

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

ANEXO IV - AUTO DE INTERDIÇÃO DE OBRAS Nº ____
01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR

NOME 

ENDEREÇO

CPF/CNPJ INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA: 
ENDEREÇO

LOTE QUADRA BAIRRO

03 – TERMO DE INTERDIÇÃO -
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PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRADOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES:

INFRINGINDO:_______________________________________
PARA OS EFEITOS LEGAIS, NOS TERMOS DO(S) _________________________________________________________________________________________
_______________

04 – PENALIDADES
O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DEZ DIAS OS TERMOS DESTE AUTO DE INFRAÇÃO O INFRATOR SUJEITA-
RÁ AS SEGUINTES PENALIDADES:

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS                            MATRÍCULA: 

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM - 

DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:                     
DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

ANEXO V
Secretaria Municipal Planejamento e Coordenação
Fiscalização de Obras
RELATÓRIO DE VISTORIA
DATA:  
HORA:
PROPRIETÁRIO DA OBRA:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CREA:
TELEFONE:
DESCRIÇÃO: 
MEDIDA A SE ADOTAR:
LEGISLAÇÃO;
BRUMADINHO/MG, 
AGENTE FISCAL:
ASSINATURA:

DECRETO Nº 121 de 06 de junho de 2014
“Designa servidor, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, para cumprimento das Leis Municipais 1.149/2000 e 
1.438/2004 e dá outras providências.” 
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, e,
CONSIDERANDO a necessidade, a inexistência de servidor do quadro permanente com requisitos exigidos pela Lei 1.777/2000 e, em cumpri-
mento ao decreto nº 120 DE 2014:
DECRETA:
Art. 1º Designa a servidora Ana Maria da Cruz Resende, contratada no cargo Assistente Técnico III, classificada em 1º lugar no concurso público 
001/2013 – Agente Fiscal II – Técnico em Edificações, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, para atuar como Fiscal 
de Obras. 
§ 1º A servidora designada será investida no cargo de Agente Fiscal II, e a designação vigerá até o término do contrato, caso não ocorra a 
nomeação em virtude de concurso.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de junho de 2014.
Antônio Brandão

Prefeito MunicipalSecretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Retificação de Homologação: A PMB torna público a Retificação de Homologação do Pregão 
Pres.026/14, Proc. Adm. 047/14 Aquisição de Material de Limpeza, higiene pessoal e outros para a Secretaria Municipal Administração, e para a 
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Secretaria Municipal de Educação, mediante fornecimento parcelado.  Empresas vencedoras:  Ideal  Quimica Indústria de Detergente Ltda Va-
lor: R$4.704,00; Woltine  Comércio e Representações Ltda. - me Valor: R$223.030,64; Poliplac Distribuidora Ltda  Valor: R$65.092,50; Higilaf Ltda 
Valor: R$11.868,30;  Comercial Vener Ltda Epp Valor: R$12.893,70; Distribuidora Irmãos Santana Ltda Valor: R$16.175,71; Gold Limp Distribuido-
ra de Materiais Descartáveis Ltda – Me Valor: R$74.151,00; Difarmig Ltda Valor: R$765,70; Valor Total: R$408.681,55 Ver site e/ou brumadinho.
registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.039/14, Proc. Adm.084/14 Aqui-
sição de CORTINAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, mediante fornecimento único, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Sec. de Governo.. 
Empresa Vencedora: Distribuidora Evidence Ltda. Valor Total: R$8.705,00 Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.
net  Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.040/14, Proc. Adm.085/14 Aqui-
sição: Contratação de serviços especializados de monitoramento físico, químico e biológico da qualidade de águas superficiais, subterrâneas 
e efluentes do Aterro Sanitário Municipal de Brumadinho, pelo período de 12 (doze) meses. Empresa Vencedora: Visão Ambiental Ltda Valor 
Total: R$16.886,00 Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net  Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Administração

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Homologo PP 29/14-ref. registro de preços para forn.de medicamentos não padronizados mediante des-
conto s/revista ABCFARMA pelo prazo de 12 meses, sendo venc.: Medway Log Comercio e Serviços Ltda-item:01;  Percentual de desc. s/ tabela 
ABCFARMA:29% . Brumadinho, 05.06.14- José Paulo Silveira  Ataíde- Gestor do  Fundo Mun.de Saúde Brumadinho.
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