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ANISTIA FISCAL DA PREFEITURA DE BRUMADINHO

BOM PARA O CONTRIBUINTE, BOM PARA O MUNICÍPIO
MAIS INFORMAÇÕES: 3571-3009  |  3571-3010

arrecadacao@brumadinho.mg.gov.br

LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2014
ANISTIA FISCAL DA PREFEITURA DE BRUMADINHO

LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2014

DESCONTOS E PARCELAMENTOS PARA O CONTRIBUINTE 
QUITAR SUAS DÍVIDAS COM O MUNICÍPIO

A Anistia Fiscal prevê a redução dos encargos fiscais para pagamento de créditos tributários ou não

80% de desconto para pagamento em até 6 parcelas
60% de desconto para pagamento em até 12 parcelas
40% de desconto para pagamento em até 18 parcelas
20% de desconto para pagamento em até 24 parcelas

Prefeitura sanciona 
Lei de Anistia Fiscal 

Programa oferece descontos e parcelamentos para contribuinte quitar dívidas
A Prefeitura publica nesta 

edição do Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM) a Lei Comple-
mentar nº84, que dispõe sobre 
Programa de Concessão e Anis-
tia (PCA). Sancionada pelo Pre-
feito Brandão no último dia 3 de 
junho, a Lei cancela, por remis-
são, os créditos tributários rela-
tivos a tributos municipais ins-
critos na dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2013. Para ter di-

dispensa é de 60%. No caso de 
pagamento em 18 e 24 parcelas, 
as dispensas são de 40% e 20%, 
respectivamente.

A lei ainda determina o pra-
zo de até 10 dias após a adesão 
ao Programa para o pagamento 
em parcela única ou a primeira 
parcela do parcelamento de dé-
bitos. Para aderir ao Programa, 
o contribuinte deve procurar o 
Departamento de Arrecadação 

Pico dos Três Irmãos
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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

reito à anistia, o contribuinte 
deve ter uma dívida de, no má-
ximo, R$350,00 até a data esta-
belecida.

Sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal da Fazen-
da, o Programa de Concessão de 
Anistia prevê dispensa de 80% 
de juros, multas e demais acrés-
cimos moratórios para paga-
mento em até seis parcelas. Para 
o pagamento em 12 parcelas, as 

e Fiscalização da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda em até 120 
dias, contados a partir da publi-
cação da lei.

Em caso de dúvidas, o con-
tribuinte deve entrar em con-
tato com o Departamento de 
Arrecadação e Fiscalização pe-
lo telefones 3571-3009 e 3571-
3010 ou pelo endereço eletrô-
nico arrecadacao@brumadinho.
mg.gov.br. 
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Atos do Executivo

LEI N° 2.056 DE 03 DE JUNHO DE 2014
"Declara de utilidade pública a Associação Esperança do Brumado R.P. (Responsabilidade e Progresso), sigla AEBRUMADO, sediada no Distrito 
de Conceição de Itaguá, neste Município”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica reconhecida pelo Município de Brumadinho/MG, a utilidade pública da Associação Esperança do Brumado R.P. - Responsabilidade 
e Progresso, sigla AEBRUMADO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.873.610/0001-00, associação civil sociocultural, sem fins lucrativos, com Sede à 
Rua Teotônio Pinto Brandão S/Nº, distrito de Conceição de Itaguá, Brumadinho/ MG, CEP: 35.460-000.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.057 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Dispõe sobre a prioridade na tramitação e julgamento dos procedimentos administrativos do Município de Brumadinho, em que figure como 
parte pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 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 determinado que os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou supe-
rior a 60 ( sessenta) anos, terão prioridade na tramitação e julgamento, assim como em todos os atos e diligências, em qualquer instância. 
Art. 2°- O interessado na obtenção do benefício referido no artigo 1º, juntará prova de sua idade e o requererá à autoridade administrativa 
competente, que determinará as providências a serem cumpridas.
Art. 3° - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do beneficiado, estendendo em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou 
companheira, com união estável, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.058 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da indicação dos números das linhas, a serem afixados nos ônibus da rede de transporte coletivo de Bruma-
dinho, 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° - Os ônibus da rede de transporte coletivo de Brumadinho deverão exibir, na parte superior, dianteira e traseira do veículo, o número e 
nome da linha correspondente ao itinerário.
Parágrafo Único: A indicação do número da linha estabelecida no caput, deverá ser feita em forma grande, visando permitir que o usuário 
identifique o número da linha à distância.
Art. 2° - Cada empresa concessionária do serviço de transporte coletivo urbano será responsável pelo cumprimento desta Lei, nos trajetos 
correspondentes. 
Art. 3° - As empresas concessionárias terão prazo de até 60 (sessenta) dias para cumprirem esta Lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.059 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FMPDC, 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 instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FMPDC BRUMADINHO, nos termos da autorização dada no art.13 da Lei 
2022, de dezembro de 2013.
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Art. 2° - O FMPDC tem natureza contábil, orçamentária e financeira e é destinado a apoiar o financiamento do desenvolvimento institucional 
das ações da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, objetivando a elaboração de diagnósticos, formulação, implementação, desenvolvi-
mento, acompanhamento e monitoramento das políticas, estratégias, programas, projetos, construção e reforma da infraestrutura física e o 
seu reaparelhamento, com móveis, máquinas, equipamentos de apoio e veículos.
Art. 3° - Os recursos do FMPDC serão destinados aos programas e ações desenvolvidos pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil, e as suas devidas prioridades e programações estabelecidas em conjunto com o Conselho de Proteção e Defesa Civil, com o fim de dar 
eficiência e eficácia às ações de Governo, para melhoria da prevenção, mitigação, preparação, resposta, bem como às atividades de moni-
toramento e de combate a sinistros, busca, resgate e salvamento, além de despertar a efetiva participação da sociedade consoante com os 
objetivos previstos nesta Lei. 
Art. 4° - O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil terá a seguinte composição:
I – Presidente;
II - Vice Presidente;
III – Secretário;
IV – Tesoureiro.
Art. 5° - O Presidente do FMPDC será sempre o Secretário Municipal de Governo.
Art. 6° - O Vice-Presidente do FMPDC será sempre o Coordenador de Proteção e Defesa Civil Municipal – COMPDEC.
Art. 7° - O Secretário do FMPDC será sempre o Vice-Presidente do Conselho de Proteção e Defesa Civil – COMPDC, desde que seja servidor 
efetivo da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 8° - o Tesoureiro do FMPDC será eleito entre os demais membros do Conselho de Proteção e Defesa Civil – COMPDC, e deverá obrigatoria-
mente ser servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Brumadinho e será assessorado sempre que necessário por técnicos que lhe orientarão 
na tomada de suas decisões.
Art. 9° - Constituem receitas do FMPDC:
I - Receitas provenientes do Ministério da Integração Nacional, direcionadas às ações de Proteção e Defesa Civil, conforme Lei n° 12.608, que 
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre Sistema Nacional  de Proteção e Defesa Civil, bem como das receitas pro-
venientes dos órgãos de Proteção e Defesa Civil Estaduais;
II - Auxílios, subvenções e outras contribuições e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - Doações, legados e outros recursos, valores e bens móveis e imóveis, devidamente identificados, que venham receber de entidades públi-
cas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como de pessoa física ou jurídica a este título destinado ao FMPDC;
IV - Recursos provenientes de Fundos Estadual e Nacional de Proteção e Defesa Civil; 
V - Rendimentos de aplicações financeiras;
VI - Transferências diretas dos tesouros Nacional, Estadual e Municipal, nos casos de calamidade e eventos cujas despesas sejam superiores às 
reservas e receitas das fontes de financiamento elencados nos incisos anteriores;
VII – Dotações do Orçamento Municipal.
Parágrafo Único: O ingresso de recursos no FMPDC dar-se-á em conta específica, conforme modelo definido em regimento, a ser aberta ime-
diatamente. 
Art. 10 - O Fundo terá contabilidade própria, que registrará todos os atos e fatos a ele inerentes, conforme dispõe a legislação em vigor.
Parágrafo Único: O exercício financeiro do FMPDC, para fins de apuração de resultados e apresentação de relatórios, coincidirá com a ano civil.
Art. 11 - A aplicação de recursos disponíveis no FMPDC, em políticas, programas, projetos e ações, dar-se à mediante deliberações do COM-
PDC, bem como das necessidades, conforme demandas verificadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, com base em 
plano de trabalho, no qual estejam bem definidos os custos e benefícios, e estabelecidos os resultados esperados, as metas e indicadores de 
desempenho que serão utilizados na avaliação, em perfeita sintonia com os objetivos do referido Fundo.
Art. 12 - Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo serão incorporados ao patrimônio municipal, registrando-se a fonte de 
aquisição.
Art. 13 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil Municipal serão utilizados para as seguintes despesas: 
a)diárias e transporte;
b)aquisição de material de consumo;
c)serviços de terceiros;
d)aquisição de bens de capital (veículos, instalações e equipamentos, material permanente;
e)obras e reconstrução; e
f )outras necessidades e atividades típicas exercidas pela Defesa Civil.
Art. 14 - A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos:
a)Solicitação da despesa;
b)Prévio empenho;
c)Autorização da despesa;
d)Fatura e Nota Fiscal;
e)Balancete evidenciando receita e despesa; e 
f )Nota de Pagamento.
Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
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Prefeito Municipal

LEI N° 2.060 DE 03 DE JUNHO DE 2014
"Dá a denominação de JOSÉ BENÍCIO DA SILVA à atual Rua São Sebastião, situada no Distrito de Conceição de Itaguá, Município de Brumadi-
nho/MG”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - A atual Rua São Sebastião, situada no Distrito de Conceição de Itaguá, Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se RUA JOSÉ 
BENÍCIO DA SILVA.
Art. 2º - A rua ora denominada fica situada próxima ao início da Rua José Herculano de Lima, antes do nº 15, entre a igrejinha e a casa do Sr. 
Joaquim Ribeiro, mais conhecido como “Joaquim Fornaia”.
Art. 3º - A Prefeitura Municipal de Brumadinho providenciará a colocação de placas indicativas e comunicará a denominação a todos os órgãos 
que se fizer necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.061 DE 03 DE JUNHO DE 2014
"Dá a denominação de MARIA NUNES RABELO à Rua Hum, situada na localidade de Samambaia, 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° - A atual Rua Hum, que liga a localidade de Samambaia à de Suzana, Município de Brumadinho/MG, passa a denominar-se RUA MARIA 
NUNES RABELO.
Art. 2º - A Prefeitura de Brumadinho providenciará a colocação de placas indicativas e comunicará a denominação a todos os órgãos que se 
fizer necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.062 DE 03 DE JUNHO DE 2014
"Reconhece a utilidade pública da Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba, com Sede 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° - Fica reconhecida pelo Município de Brumadinho/MG, a utilidade pública da ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO VALE DO PARAOPEBA, 
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.625.898/0001-59, com Sede à Rua A2, nº 128, Bairro Barroca, Brumadinho/MG, CEP: 
35.460-000, tendo por objetivo principal a luta por melhores condições de vida e cidadania dos moradores do Município, promovendo ações 
neste sentido, principalmente as que visem à proteção da mulher, da criança, do adolescente, da gestante e do idoso do Município.
Art. 2º - A entidade Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba encontra-se em efetivo e contínuo funcionamento desde 21 de fevereiro 
de 2.013, com observância da Lei Municipal nº 1.442/2004.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.063 DE 03 DE JUNHO DE 2014
"Autoriza a Abertura de Crédito Especial no orçamento em execução”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.641.950,00 (dois milhões, seiscentos e 
quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), nas rubricas orçamentárias discriminadas abaixo:
Dotação Criada
02 – Prefeitura Municipal
02.021 – Secretaria Municipal de Esportes, Eventos, Juventude e Lazer
02.021.001 – Secretaria Municipal de Esportes, Eventos, Juventude e Lazer
02.021.001.27 – Desporto e Lazer
02.021.001.27.812 – Desporto Comunitário
02.021.001.27.812.0016 – Desenvolvimento do Esporte e Lazer
02.021.001.27.812.0016.1134 – Construção do CEU’s
Natureza                                                                                             Fonte de recurso                    Valor
3390300000 Material de Consumo                                                      124                               9.300,00
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3390330000 Passagens e despesas com locomoção                     124                               5.600,00
3390303900 Outros serviços de terceiros – PJ                                  124                              7.050,00
4490510000 Obras e instalações                                                          124                       2.020.000,00
4490510000 Obras e instalações                                                          100                          600.000,00
Total                                                                                                                                             2.641.950,00
Art. 2º - O excesso de arrecadação proveniente do Termo de Compromisso assinado com o Ministério da Cultura/ Caixa Econômica Federal, 
cujo nº é 0363338-35/2012, de 09/03/12, em anexo, constitui o recurso para a abertura de Crédito Especial, na Fonte 124, conforme autoriza-
dos no art. 1º desta Lei, cujo valor total é de R$ 2.041.950,00.
Art. 3º - A anulação parcial da dotação a seguir mencionada constitui o recurso para a abertura do Crédito Especial, na Fonte 100, autorizados 
no art. 1º desta Lei, cujo valor total é de R$ 600.000,00.
Dotação anulada
02.023.001.26.782.0009.1062 – Construção e Melhoramento de Vias e Estradas.
4490510000 Obras e instalações........................................R$ 600.000,00
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N° 83 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Autoriza a concessão de certidão de Habite-se, Certidão de Baixa de Construção e Certidão de Averbação, bem como renovação de Alvará de 
Construção, para as edificações que especifica 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 a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEPLAC, autorizada a conceder Baixa e Habite-se para as edificações 
constantes no Anexo Único desta Lei.
§ 1º - O disposto no caput se aplica a edificações que receberam alvará de construção até 31 de dezembro de 2012, em desconformidade com 
as Leis Municipais nºs 1.438/2004 e 1.149/2000, e estão dispostas no Anexo Único, da seguinte forma:
I – Edificações aprovadas, concluídas e vistoriadas, aguardando expedição de Certidão de Habite-se, Baixa de Construção e Averbação, confor-
me relacionadas nos itens de 01 a 03 do Anexo Único;
II – Construções aprovadas e vistoriadas, aguardando renovação de alvará de construção, para dar continuidade às edificações, relacionadas 
nos itens de 04 a 06, do Anexo Único desta Lei.
§ 2º - Os atos referidos no caput serão expedidos exclusivamente pelo Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, assinado, con-
juntamente, pelos responsáveis pela fiscalização e vistorias das edificações, verificadas se as mesmas estão conforme projeto aprovado.
Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 83/2014

NOME DO PROPRIE-
TÁRIO

ENDEREÇO DA OBRA DADOS DO ALVARÁ INFRAÇÕES E IRREGULARIDADES

1)CARVALHO 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Antônio Augusto 
da Silva, nº 168 – Bairro 

Grajaú.
- Lote 026, da Quadra 
03, do Bairro Grajaú, 

sendo que este lote está 
inserido na ZUR 1 Sede 

Brumadinho, confor-
me Lei Municipal nº 

1.438/2004.

Alvará de Constru-
ção nº 046/2011, de 

20.07.2011.

- Nº de pavimentos maior que o permitido para o zoneamento – Art. 6º da Lei 
1438/2004.

- Taxa de ocupação maior que a permitida.
- Taxa de permeabilidade menor que a permitida para o zoneamento em que 

está o terreno.
- Coeficiente de aproveitamento maior que o permitido.

- Não houve estudo de Impacto de Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 
1.438/2004.

- Edificação Multifamiliar em local onde é permitido apenas o uso unifamiliar.

2)ADÃO MOREIRA 
DA SILVA.

Rua José Valério de Lima, 
220 – Bairro José de Sales 

Barbosa – Residencial 
Bela Vista.

Lote 35, Quadra 17 – In-
serido na ZUR Social.

Alvará de Constru-
ção nº 088/2012, de 

05.09.2012.

- Nº de pavimentos maior que o permitido para o zoneamento – Art. 6º da Lei 
1438/2004.

- Taxa de ocupação maior que a permitida.
- Taxa de permeabilidade menor que a permitida para zoneamento em que 

está o terreno.
- Coeficiente de aproveitamento maior que o permitido.

- Não houve estudo de Impacto de Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 
1.438/2004.

- Edificação Multifamiliar em local onde é permitido apenas o uso unifamiliar.
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3)RENATO ANDRADE 
BARBOSA E OUTROS.

Rua Cinco, nº 236 – Bairro 
Salgado Filhos.

- Lote 15, Quadra 12, do 
Bairro Salgado Filhos, 
está inserido na ZUR 

2, conforme mapas de 
zoneamento Anexos à Lei 
Municipal nº 1438/2004.

Alvará de Constru-
ção nº 031/2012, de 

28.03.2012.

- Nº de pavimentos maior que o permitido para o zoneamento – Art. 6º da Lei 
1438/2004.

- Taxa de ocupação maior que a permitida.
- Taxa de permeabilidade menor que a permitida para o zoneamento em que 

está o terreno.
- Coeficiente de aproveitamento maior que o permitido.

- Não houve estudo de Impacto de Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 
1.438/2004.

- Edificação Multifamiliar em local onde é permitido apenas o uso unifamiliar.

4)LEA FÁTIMA DINIZ.
Rua João Fernandes do 
Carmo, nº 1617 – Bairro 

Jota.

Alvará de Construção 
nº 022/2010.

- Nº de pavimentos maior que o permitido para o zoneamento – Art. 6º da Lei 
1438/2004.

- Taxa de ocupação maior que a permitida.
- Taxa de permeabilidade menor que a permitida para o zoneamento em que 

está o terreno.
- Coeficiente de aproveitamento maior que o permitido.

- Não houve estudo de Impacto de Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 
1.438/2004.

5)COLINA EMPREEN-
DIMENTOS E PARTI-

CIPAÇÕES LTDA.

Rua Rosa Namen Lopes, 
nº 402 – Estância dos 

Pinheiros.
Lote 19 da Quadra 01 – 
Estâncias dos Pinheiros 
está inserido na ZUR 2, 
de acordo com mapea-

mento anexo à Lei Muni-
cipal nº 1438/2004.

Alvará de Construção 
nº 084/2009 – Emitido 

em 14.10.2009.
Habite-se de 02 (duas) 

casas.
Renovação do Alvará 

para conclusão da 
terceira casa.

Obra Residencial multifamiliar – aprovada e com licença para execução de 
três casas em zoneamento onde se permite apenas edificação unifamiliar – 

Art. 6º da Lei Municipal nº 1438/2004.

6) CPDR LTDA.

Rua do Ouro, nº 840 – 
Bairro Beira Rio.

Inserido ZUR 2 – Art. 6º 
da Lei 1438/2004.

Alvará de Construção 
136/2012.

- Nº de pavimentos maior que o permitido para o zoneamento – Art. 6º da Lei 
1438/2004.

- Taxa de ocupação maior que a permitida.
- Taxa de permeabilidade menor que a permitida para o zoneamento em que 

está o terreno.
- Coeficiente de aproveitamento maior que o permitido.

- Não houve estudo de Impacto de Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 
1.438/2004.

- Obra Multifamiliar em local onde se permite apenas edificação unifamiliar.

LEI COMPLEMENTAR N° 84 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Dispõe sobre a remissão de créditos tributários, o Programa de Concessão e Anistia – PCA, 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 - Ficam cancelados, por remissão, os créditos tributários relativos a tributos municipais inscritos em dívida ativa constituídos até o dia 
31 de dezembro de 2013, cujos valores originários, por contribuinte, não ultrapassem o valor correspondente a R$350,00 (trezentos e cinquen-
ta reais).
§ 1º – O disposto neste artigo aplica-se também aos créditos tributários ajuizados, ficando as partes autorizadas a requererem a desistência 
das ações. 
§ 2º - Os benefícios previstos neste artigo serão realizados de ofício, pela Secretaria de Fazenda, que se encarregará de promover o levanta-
mento, cancelamento e baixa nos registros dos respectivos créditos tributários. 
Art. 2º - O Programa de Concessão de Anistia – PCA, administrado e executado pela Secretaria Municipal de Fazenda, observará o disposto 
nesta Lei Complementar.
§ 1º – A adesão ao Programa dar-se-á por opção do contribuinte, devendo ser requerida junto ao Departamento Municipal de Arrecadação e 
Fiscalização em até 120 (cento e vinte dias) dias após a publicação desta Lei. 
§ 2º - Constitui objeto de adesão ao programa todos os créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, que sejam de responsabilidade do contri-
buinte.
Art. 3º - Ficam excluídas, pelo Programa de Concessão de Anistia, as penalidades e os demais consectários pelo inadimplemento, incidentes 
sobre os créditos tributários, constituídos ou não, com o fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2013, devidos por pessoas físicas ou 
jurídicas, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidades suspensas ou não, decorrentes da falta de recolhimento 
dos referidos tributos, condicionadas aos seguintes critérios:
I.Dispensa de 80% (oitenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em até 06 (seis) parcelas;
II.Dispensa de 60% (sessenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 12 (doze) parcelas;
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III.Dispensa de 40% (quarenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 18 (dezoito) parcelas;
IV.Dispensa de 20% (vinte por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas. 
§ 1º – Nenhuma parcela poderá ter valor inferior a R$100,00 (cem reais)
§ 2º - O pagamento da parcela única ou da 1ª parcela do parcelamento de débitos, será feito no máximo em até 10 (dez) dias após a adesão ao 
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE ANISTIA – PCA.
§ 3º - Após o término do prazo estipulado no Parágrafo I do Art. 2º, a prorrogação do vencimento de quaisquer parcelas não poderá exceder a 
30 (trinta) dias.
§ 4º - Após este prazo, o contribuinte perderá os benefícios da lei quanto à parcela vencida, estando sujeito as penalidades e os demais con-
sectários pelo inadimplemento.
§ 5º - O inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas do ajustamento para pagamento parcelado, importará na perda do benefício da 
anistia instituída por esta Lei, prosseguindo-se a cobrança pelo débito tributário original, abatidos os valores pagos anteriormente, devida-
mente corrigida e acrescida de juros e multa, conforme estabelece a legislação tributária do Município.
Art. 4° - Os benefícios desta Lei não incluem as despesas judiciais e os honorários advocatícios fixados por decisão judicial.
Art. 5º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor para discussão dos créditos, a adesão aos termos desta lei, com o efetivo paga-
mento do crédito, importará na concordância do devedor com a imediata extinção das ações com julgamento do mérito, arcando o devedor, 
nesta hipótese, com as custas judiciais e renunciando, expressamente, a qualquer verba honorária.
Art. 6º - A aplicação do disposto nesta Lei não implicará restituição ou compensação de quantias já recolhidas aos cofres municipais.
Art. 7º - Os benefícios previstos nesta Lei serão cancelados se verificada qualquer das seguintes hipóteses:
I-Declaração de falência do contribuinte ou responsável tributário;
II-Extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
III-Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a simular a qualidade de insolvência do contribuinte ou responsável tributário.
Art. 8º - O cancelamento previsto no artigo anterior implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito ou do saldo existente, acresci-
do de juros, multa, correção e demais consectários legais.
Art. 9º - Os beneficiários contemplados pelo Art. 1º da presente lei não poderão gozar dos mesmos benefícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 – Fica revogada a Lei Complementar Municipal nº 73/2013.
Brumadinho, em 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 115 DE 03 DE JUNHO DE 2014
“Delega competência ao Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Eventos para ordenação de despesas decorrentes de contratos firmados na 
competência da respectiva secretaria”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e, especial-
mente,
CONSIDERANDO o disposto no art. 103 § 1° Inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior dinamização ao serviço público municipal, seguindo os princípios de descentralização, 
eficiência e modernização administrativa;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº: 4.320 de 17 de março de 1964, que em seu artigo 14, conceitua unidade orçamentária como o conjunto de 
dotações consignadas aos diversos serviços que integram a estrutura de um mesmo órgão público, e unidade administrativa, como a respon-
sável pela concretização das atividades do órgão ao qual está subordinada;
CONSIDERANDO, como regra, que o ordenador de despesas é o agente responsável pelo recebimento, verificação, guarda ou aplicação de 
dinheiros, valores e outros bens públicos, respondendo pelos prejuízos que acarreta à Fazenda, salvo se o prejuízo decorreu de ato praticado 
por agente subordinado, que exorbitar das ordens recebidas, conforme dispõe o Decreto-Lei nº: 200, de 25 de fevereiro de 1967; e
CONSIDERANDO, finalmente, que a legislação, conforme descrito, oferece alternativas ao administrador, com a finalidade de serem os recursos 
financeiros sensatamente aproveitados e as atividades administrativas, desempenhadas nos moldes a atender às necessidades coletivas, obje-
tivo principal da Administração Pública;
DECRETA
Art. 1° - Com fundamento no art. 103 § 1° Inciso II da Lei Orgânica Municipal, fica delegada competência ao Secretário Municipal de Esportes, 
Lazer e Eventos, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, poderes para ordenar despesas decorrentes dos 
contratos firmados na competência da respectiva secretaria municipal. 
Parágrafo único. A competência delegada no caput deste artigo não poderá ser subdelegada.
Art. 2° - A competência delegada neste Decreto poderá ser restringida ou avocada, específica ou genericamente, a qualquer tempo, pelo 
Prefeito.
Art. 3ª - O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 4° - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho e reserva orçamentária.
Art. 5° - As notas de empenho serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA, nas quais deverão constar, em local apropriado, 
o nome completo do Ordenador da despesa, seu cargo e o registro de que a delegação de competência se dá com fundamento no presente 
Decreto.
Art. 6° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 03 de junho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Chamada Pública 002-14, Inexigibilidade 
016-14, Proc. Adm.121/14. Credenciamento de postos de venda de ingressos p/ Rodeio de Brumadinho 2014. Empresa credenciadas Casa 
Ourives Ltda, Bruma Casa – Comercial  Brumadinho Ltda EPP, Supermercados Irmãos Amorim Ltda-ME e Supermercado Super Luna Ltda. Ver 
site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de adiamento de Licitação: A PMB torna público o Pregão Pres. 052/14, Proc. Adm. 122/14. Forneci-
mento de Lanches p/ Sec Planejamento. Abertura: 16/06/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net 
Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 3º termo aditivo ao contrato nº137/2013, para prorrogação de prazo. Empresa: APRODU-
TORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME. Vigência 31/12/2014.Antônio Brandão/Prefeito.

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

legal
Especificação Valor Unitário

Valor total
contratado 

Empresa

PA
137

54 Art. 24 – inciso XIII
Aquisição de gêneros alimentí-
cios para Secretaria Municipal 

de Educação.
R$2.235,90 R$2,235,90

SUPERMERCADO 
SUPER LUNA

Processo Ad-
ministrativo

N.º Dis-
pensa

Enquadramento 
Legal

Especificação Valor Unitário
Valor total
contratado 

Empresa

PA
119

43 Art. 24 – inciso XIII

Contratação de serviço de informador jurídico 
para atender a demanda de acompanhamento 

dos andamentos processuais e publicações 
correlatas aos procedimentos judiciais e admi-
nistrativo em que o município de Brumadinho.

R$2.400,00 R$2.400,00 ESTATAL LTDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – O FMS informa aos interessados que a emp. Com. Cir. Rioclarense Ltda interpôs recurso contrario ao seu 
impedimento de participação no Pregão Pres. 017/14, ficando aberto o prazo p/ apresentação das contrarrazões. Inf. 3571.2923/7171 – Dio-
neia S. B. Ozanam – Pregoeira Substituta

Fundo Mun. Saúde Brumadinho: Pregão Pres. 019/14- Recurso – O FMS informa q. foi dado provimento ao recurso interposto por Greiner Bio 
One Brasil Prod. Méd. Hosp. Ltda. Marcada  reabertura do Pregão p/ 09.06.14, às 10h. Brumadinho, 02.06.14 – Dioneia S. B. Ozanam – Pregoeira.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 028/14, p/ aq. mesa cirúrgica p/ peq. animais, 
bisturi eletrônico, autoclave, gaiola p/ cães/gatos, microchip, instrumentais, medicamentos e outros mat. p/ Zoonoses, c/ forn. único. Entrega 
prop: 25.06.14, às 9h. Pregão Pres. 034/14, p/ aq. medicamentos manipulados p/ Farmácia , p/ prazo até 31.12.14. Entrega prop: 26.06.14, às 
9h. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br.  Inf.: 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario 
Mun. Saúde.

FUNDO M SAÚDE DE BRUMADINHO/MG – Homologo: P.A. 021/2014, Pregão Presencial Nº 010/2014. Objeto: Aquisição de roupa hospita-
lar, para uso dos profissionais que atuam na UPA Valdemar de Assis Barcelos e no Hospital Municipal João Fernandes do Carmo, mediante 
fornecimento único, sendo vencedoras as empresas: Rassane Conf. Uniformes Profissionais Ltda/ME, R$8.336,00, RV Com. de Papeis Ltda, 
R$19.494,00, e Speciale Tecidos e Confecções Ltda, R$10.300,00. Valor global: R$38.130,00. José Paulo S Ataíde/Secretário M de Saúde

Atos do Legislativo

Designa a Sra. RAQUILDA SANTOS MARTINS REZENDE para o cargo de Agente Condutor I, do Quadro de Cargos Permanente, constante do 
anexo III da Lei Municipal nº. 2031/2013 e suas alterações posteriores, conforme contrato Administrativo nº 13/2014 em substituição ao servi-
dor Vander de Souza Gomes que está em período de férias. Presidente: Renata Mariliam Parreiras e Soares. Brumadinho 03 de junho de 2014
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