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Brumadinho, sexta-feira, 28 de junho de 2013  Ano 1 Edição 04

Prefeitura incentiva 
regularização dos impostos

Contribuintes terão prazo até 30 de agosto para quitar dívidas com a Prefeitura
O contribuinte que esti-

ver em débito com seus im-
postos terá até o dia 30 de 
agosto para regularizar sua 
situação junto a Secretaria 
Municipal da Fazenda. As 
Leis Complementares 72 e 
73/2013, de autoria do Po-
der Executivo, foram sancio-
nadas pelo prefeito, Antô-
nio Brandão.

A Lei Complementar 72/ 
2013 institui o Programa de 

tos na Dívida Ativa, poden-
do ter a exclusão ou redu-
ção dos juros e multas. 

A medida dará oportu-
nidade para aqueles con-
tribuintes que, por algum 
motivo, não puderam até 
o momento arcar com su-
as obrigações tributárias. Os 
programas têm como obje-
tivo recuperar os impostos 
não recebidos, além de re-
duzir os processos judiciais.

Cristiane Teixeira

Vista Barragem do Rio Manso | Cristiane Teixeira

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Recuperação e Parcelamen-
to de Crédito – PRPC. Já a 
Lei Complementar 73/2013 
cria o Programa de Conces-
são de Anistia – PCA, que 
dispõe sobre a anistia, can-
celamento, parcelamento e 
recuperação de créditos tri-
butários ou não tributários. 
Com o Programa de Anistia, 
o contribuinte poderá pa-
gar os débitos dos impostos 
municipais em atraso, inscri-

Vista panorâmica de Brumadinho

INFORMAÇÕES
Departamento 

de Arrecadação e 
Fiscalização

TELEFONES
(031) 3571-3009 
(031) 3571-2351 
(031) 3571-3010

E-mail:  

prefeiturabrumadinho@yahoo.com.br

Endereço: Aristides Passos, nº 168 - Centro
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 78/13, Proc. Adm. 254/13 Locação de Caminhões 
(Tipo Toco, Limpa Fossa, Pipa, Carroceria), Escavadeira e Retroescavadeira p/ Sec Obras. Abertura: 10/07/13, às 14:00h. Ver site brumadinho.
registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 75/13, Proc. Adm. 251/13 Aq. Óleos Lubrificantes p/ 
Motosserra e Roçadeira p/ Sec Meio Ambiente. Abertura: 16/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. 
Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 73/13, Proc. Adm. 249/13 Aq. Material Hidráulico p/ 
Sec Obras. Abertura: 17/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 70/13, Proc. Adm. 244/13 Aq. Suprimentos Informá-
tica, Tonners e Cartuchos p/ Impressoras p/ Sec Administração. Abertura: 18/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 
3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 68/13, Proc. Adm. 242/13 Aq. Câmeras Fotográficas 
Digitais p/ Sec Governo e Esportes. Abertura: 18/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio 
Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 67/13, Proc. Adm. 241/13 Aq. Veiculo Mini Carrega-
deira p/ Sec Obras. Abertura: 22/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 69/13, Proc. Adm. 243/13 Aq. Mourões, Arame 
Farpado, Telas e Telhas p/ Sec Obras. Abertura: 23/07/13, às 09:00h. Ver site brumadinho.registrocom.net. Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio 
Brandão-Prefeito

Secretaria Municipal de Planejamento

PROJETO DE LEI N°   27 DE JUNHO DE 2013
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Brumadinho para o período financeiro 2014/2017.”
A Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais aprovo e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período financeiro de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, 
§ 1°, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos e metas da administração pública 
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.
Art. 2° - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de Lei 
específico.
Art. 3° - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 15 de Abril de cada exercício, relatórios de avaliação da execução dos pro-
gramas constantes desta Lei ou de suas alterações orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente
Art. 4° - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias do Município, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou 
de seus créditos adicionais.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alteração de indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar outras ações 
e respectivas metas nos casos em que tais modificações não resultem em mudanças nos orçamentos do município.
Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brumadinho, 28 de Junho de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

ASSINATURA DIGITAL
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MENSAGEM 024/2013
Senhor Presidente,
Para os efeitos legais estou submetendo à deliberação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria:
PROJETO DE LEI
EMENTA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017.
JUSTIFICATIVA:
O presente projeto de lei apresenta a proposta do Plano Plurianual para o período 2014-2017 (PPA 2014-2017). Nele são estabelecidas as 
diretrizes, objetivos, programas e ações da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além das 
relativas aos programas de duração continuada.
A construção do PPA 2014-2017 segue as normas legais vigentes e as estruturas formais de apresentação adotadas pelos governos federal e 
estadual, a fim de maior proximidade às propostas dos demais entes da federação.
A formulação do PPA 2014-2017 partiu do diagnóstico da situação sócio-econômica e financeira do Município, do programa de governo apre-
sentado pela posição política legitimamente eleita e empossada para o mandato 2013-2016 e o histórico evolutivo dos planos anteriores e sua 
aplicação. Assim, a proposta teve sua construção sustentada em uma base de Planejamento Estratégico do Governo Municipal.
A elaboração contou com a participação direta de todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal. 
Este processo resultou na formulação da visão, da missão, dos valores, das diretrizes, dos programas e das ações estratégicas para serem im-
plementadas no período de governo compreendido neste PPA e que são expressos no projeto de lei e em seu anexo.
O Plano Plurianual é considerado o principal instrumento de planejamento da administração pública uma vez que demonstra as ações gover-
namentais de médio prazo do poder público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da administração pública, estão 
demonstradas em seus programas, objetivos e ações. Definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em 
prioridades de cada exercício na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que os recursos necessários para cada ação serão estabelecidos 
na Lei Orçamentária Anual (LOA). Conforme orientação federal:
A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulação entre esses três documentos, na medida em que a execução das ações 
governamentais passa a estar condicionada à demonstração de sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento. Os artigos 16 e 17 da LRF determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da 
ação governamental que acarretem aumento de despesas, bem como o aumento de despesas de caráter continuado, devem estar compatí-
veis com o PPA e com a LOA.
A base legal para a construção do Plano Plurianual está consubstanciada na Carta Constitucional, especificadamente no artigo 165, que 
dispõe sobre o conteúdo do PPA, e no artigo 167, que veda o início de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem que 
tenha sido incluído no PPA ou previsto em lei específica. No que se refere à legislação infraconstitucional, o PPA atende ao que dispõe a Lei 
Federal nº 4.320/1964, artigos 23 a 26, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000. Nesses termos, dentro dos objetivos 
de planejamento municipal, o Plano Plurianual deve definir:
[...] com clareza as metas e prioridades da administração e os resultados esperados; organizar, em programas, as ações que resultem em 
incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade; estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas 
e a orientação estratégica de governo; possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas 
do Plano; facilitar o gerenciamento da administração, através de definição de responsabilidades pelos resultados, permitindo a avaliação do 
desempenho dos programas; dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos (Idem).
Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA considere a orientação estratégica do governo com as 
possibilidades financeiras do Município e com a capacidade operacional das secretarias municipais, considerando, a existência de gerencia-
mento dos programas e a integração da LDO e da LOA.
A Secretaria do Planejamento é a responsável pela consolidação e formatação das peças orçamentárias do Município. Nesse sentido, a meto-
dologia utilizada sustenta-se na definição dos objetivos estratégicos de governo sendo que cada órgão orçamentário (Secretarias, Autarquias 
e Fundações) apresentaram os seus programas de investimentos para os próximos quatro anos, tendo presente a suas necessidades de inves-
timentos e a capacidade financeira de cada um e do Município em caso de suprimento de recursos.
O planejamento das ações do governo municipal através do PPA 2014-2017 pode ser considerado um conjunto interdependente e complexo 
de objetivos, cuja consecução, numa conjuntura de recursos financeiros escassos, não pode dispensar uma visão estratégica de governo clara 
e objetiva, baseada em um cenário fiscal realista, que orientará, posteriormente, programas e projetos estruturantes capazes de produzir os 
resultados desejados, através da mobilização de recursos.
A elaboração desta estratégia teve como pressuposto a orientação de se considerar todas as iniciativas recentes de planejamento do Municí-
pio, o que insere o presente Plano em um contexto de busca de diálogo entre governo e sociedade de modo a contemplar uma ampla parce-
ria entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade, trabalhadores e empresários, condição esta essencial para que se possa desenvolver 
planos e projetos transformadores do contexto atual.
No processo de planejamento das ações é de conhecimento geral que a concretização da visão de futuro não ocorrerá de maneira espontâ-
nea, uma vez que, o alcance do futuro desejado depende das escolhas imediatas e de um esforço de planejamento e implementação, que 
envolva os principais atores da sociedade nas esferas pública e privada para realizar as mudanças requeridas.
As diretrizes do PPA 2014-2017, espelhadas nas diretrizes e objetivos estratégicos, são desdobradas em um conjunto de estratégias e estas em 
programas e ações consistentes com os desafios atuais e com as potencialidades do Município.
A elaboração de indicadores e metas permite avaliar a evolução da ação de governo para os próximos anos constituindo-se em um impor-
tante avanço na direção de orientar o esforço da administração pública para a busca de resultados e permitir o efetivo acompanhamento e 
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controle social da aplicação dos recursos destinados às políticas públicas.
Desta forma, apresentamos um Plano de investimentos para quatro anos calcado na realidade social e econômica, na proposta de governo, na 
consulta popular e na avaliação do Poder Legislativo, buscando a interação de seus objetivos com as necessidades e aspirações da população.
Atenciosamente,
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
DD. Renata Mariliam Parreira e Soares 
Presidente da Câmara de Vereadores
Brumadinho - MG
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Avaliação dos Recursos e Despesas 

 2014                    Plano Plurianual 2014/2017 

23.963.500,00 

  1.100.000,00 

  1.585.100,00 

         5.500,00 

 136.775.100,00 

  2.410.100,00 

 15.866.400,00 

         149.972.900,00 

 

        770.000,00 

        12.100,00 

   15.092.000,00 

           15.874.100,00 

 

    149.972.900,00 

 
     15.874.100,00 

 
    165.847.000,00 

 

    60.165.173,02 

          759.880,00 

     55.759.050,00 

     116.684.103,00 

       47.609.696,98 

       1.542.200,00 

         49.151.896,98 

     116.684.103,00 

       49.151.896,98 

 165.847.000,00 

              11.000,00 

Nota: As projeções da receita e despesa para o Plano Plurianual 2014 a 2017, foram avaliadas considerando a aplicação do índice econômico INPC 

– IBGE de 6,1978%, mais o crescimento real das receitas e transferências de 3,8022%, alcançando o aumento de 10% para Receitas e Despesas, 

sendo a mesma projeção utilizada na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO.  
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Avaliação dos Recursos e Despesas 

 2015                    Plano Plurianual 2014/2017 

26.359.850,00 

  1.210.000,00 

  1.743.610,00 

         6.050,00 

 150.452.610,00 

  2.651.110,00 

 17.453.040,00 

         164.970.190,00 

 

        847.000,00 

        13.310,00 

   16.601.200,00 

           17.461.510,00 

 

    164.970.190,00 

 
     17.461.510,00 

 
    182.431.700,00 

 

    66.181.690,33 

          835.868,00 

     61.334.954,99 

     128.352.513,30 

       52.370.666,68 

       1.696.420,00 

         54.067.086,68 

     128.352.513,30 

       54.067.086,68 

 182.431.700,00 

              12.100,00 
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Avaliação dos Recursos e Despesas 

 2016                    Plano Plurianual 2014/2017 

28.995.835,00 

  1.331.000,00 

  1.917.971,00 

         6.655,00 

 165.497.871,00 

  2.916.221,00 

 19.198.344,00 

         181.467.209,00 

 

        931.700,00 

        14.641,00 

   18.261.320,00 

           19.207.661,00 

 

    181.467.209,00 

 
     19.207.661,00 

 
         200.674.870,00 

 

    72.799.859,36 

          919.454,80 

     67.468.450,49 

     141.187.761,70 

       57.607.733,35 

       1.866.062,00 

59.473.795,35 

     141.187.761,70 

       59.473.795,35 

 
 200.674.870,00 

              13.310,00 
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Avaliação dos Recursos e Despesas 

 2017                    Plano Plurianual 2014/2017 

31.895.418,50 

  1.464.100,00 

  2.109.768,10 

         7.320,50 

 182.047.658,10 

  320.7843,10 

 21.118.178,40 

         199.613.929,90 

 

      1.024.870,00 

        16.105,10 

   20.087.452,00 

           21.128.427,10 

 

    199.613.929,90 

 
      21.128.427,10 

 

 
         220.742.357,00 

 

    80.079.845,29 

        1.011.400,28 

      74.315.295,54 

     155.306.541,10 

       63.368.506,68 

       2.052.668,20 

65.421.174,88 

     155.306.541,10 

       59.473.795,35 

 
 220.742.357,00 

              14.641,00 
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