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Brumadinho, quinta-feira, 12 de dezembro de 2013  Ano 1 Edição 92

Brumadinho se prepara 
para as comemorações dos 

75 anos de emancipação
Inauguração de Natal, shows e lançamento de Selo marcam as festividades

A Prefeitura está prepa-
rando uma grande festa pa-
ra celebrar os 75 anos  de 
emancipação de Brumadi-
nho. A partir desta sexta-fei-
ra, uma série de atrações irá 
agitar a cidade. Amanhã, dia 
13, a magia do natal toma 
conta de Brumadinho, no 
maior natal da história, com 
a inauguração do Presépio e 
da Casa do Papai Noel, cons-
truída na Praça da Rodoviá-
ria. A chegada do Papai No-
el na cidade está marcada 

montado na Praça de Even-
tos, Antônio do Carmo Neto, 
ao lado da Quadra.  

E no domingo, a partir 
das 10 horas, Missa de Ação 
de Graça,  às 14 horas Rua 
de Lazer, às 15 horas Ofici-
na de Horta Urbana, promo-
vida pelo Instituto Inhotim, 
além de atividades da  Vale. 
E a partir das 21 horas, gran-
de show com a Dupla Serta-
neja César Menoti e Fabia-
no. A nova Praça de Eventos 
ganhou mais espaço e o lo-

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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para 19 horas e será recebi-
do em sua casa pelo Prefeito 
Brandão. Uma árvore de na-
tal de 9 metros está sendo 
montada ao lado da Quadra 
de Esportes.   

No sábado, dia 14, a par-
tir das 8 horas da manhã, a 
Secretaria de Esportes e La-
zer irá promover o “Bruma-
dinho Power”, Concurso do 
Homem mais forte do mu-
nicípio. A noite, a partir das 
23 horas, a Banda Expresso 
Hits se apresenta no palco 

cal receberá área exclusiva 
para deficientes físicos.  

E para encerrar as festivi-
dades dos 75 anos de Bru-
madinho, o Prefeito Brandão 
reinaugura, na terça-feira, 
dia 17 de dezembro, às 10 
horas,  data do aniversário 
do município, a “Galeria dos 
Prefeitos”. Durante a cerimô-
nia será lançado o Selo Ofi-
cial dos 75 anos de Brumadi-
nho. O evento contará com a 
presença de ex-prefeitos, au-
toridades e familiares.
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DECRETO NO. 319 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
“Institui Comitê de Coordenação Interdisciplinar para  revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Brumadinho.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal 
Considerando que o artigo 241, da Constituição Federal Brasileira de 1988 diz que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 
de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”;
Considerando que o artigo 1º da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007  “estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
para a política federal de saneamento básico”; 
Considerando que o artigo 8º, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, diz que “os titulares dos serviços públicos de saneamento bá-
sico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal 
Brasileira de 1988 e da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005”; 
Considerando que o artigo 26, do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, diz que “a partir do exercício financeiro de 2014, a existên-
cia de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 
recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços 
de saneamento básico”;  
Considerando que o Termo de Referência contido no Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, “visa oferecer aos entes federados, em 
especial aos municípios, órgãos e entidades ligadas ao setor de saneamento, recomendações e diretrizes para a elaboração e revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico – PMSB”,  
Considerando, ainda, que o Poder Executivo Municipal reconhece a necessidade de se reestruturar, administrativamente, para ter condições 
legais de coordenar a revisão do PMSB do Município,
DECRETA: 
Art. 1°. Fica instituído o Comitê de Coordenação Interdisciplinar para acompanhamento do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e 
para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Brumadinho.
Parágrafo Único - O Comitê de Coordenação formalmente institucionalizado, será instância consultiva e deliberativa, responsável pela condu-
ção da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Brumadinho. 
Art. 2°. As diretrizes para funcionamento do Comitê de Coordenação ficam a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
(SEPLAC), órgão responsável pela adoção das medidas necessárias ao seu funcionamento.
Art. 3°. São atribuições do Comitê de Coordenação:
Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo;
Analisar, avaliar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento, inclusive do ponto de vista de viabilidade 
técnica, operacional, financeira e ambiental;
Reunir-se, no mínimo, a cada dois meses para tratar de assuntos e questões inerentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico.
Art. 4°. Para integrar o Comitê de Coordenação a que se refere o artigo 1º deste Decreto, ficam designados os servidores:
Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC)
Titular: Alessandra Meira de Oliveira 
Suplente: Regina Célia Frederico Vieira
Representantes da Secretaria Municipal de Ação Social
Titular: Itamar José Barbosa
Suplente: Cristhie Temporim Almeida
Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Titular: Lenice Neves Guimarães
Suplente: Emanuel José Vaz Brandão
Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Titular: Marcelo Eustáquio Ramos
Suplente: Izaclan Cristina Silva Maciel
Art. 5º. O exercício dos membros do Comitê de Coordenação não é remunerado, sendo considerado  serviço público relevante.
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Atos do Executivo
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Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de dezembro de 2013
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 320 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
“Aprova Desmembramento de lotes localizados no bairro Centro, Município de Brumadinho/MG, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003 e Lei Complementar Municipal 074/2013, de 26/11/2013;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Desmembramento do lote 01, da quadra 01, localizado no Bairro Centro, Município de Brumadinho, com área de 
1226,85m², de interesse Lúcio Friche Passos – CPF 129.096.966-34.
Art. 2º. O Desmembramento a que se refere o artigo anterior originou os lotes 01-A medindo 360,00m², com frente para Rua Governador 
Valadares, e 01-B medindo 866,85m², com frente para a Av. Vigilato Braga, conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a 
registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
 Brumadinho, 12 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Revogação: A PMB torna público a revogação da Carta Convite 004/13, Proc. Adm. 246/13. Contratação empresa Prestação Serviços 
Especializada na área de consultoria tributária, e de todos os tributos municipais. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.
registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito
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