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Prefeitura sanciona Lei para descarte 
de medicamento vencido

Legislação garante acondicionamento correto dos produtos em farmácias e drogarias

Farmácias e drogarias de 
Brumadinho estão obrigadas 
a disponibilizar urnas recep-
toras específicas para medi-
camentos vencidos, insumos 
farmacêuticos, cosméticos 
deteriorados ou com prazo 
de validade expirado. Publi-
cada no último dia 8 de ou-
tubro, a Lei 2.087, que deter-
minou a medida, garante o 
correto acondicionamento 
dos produtos até a coleta pe-
las empresas responsáveis.

Pela Lei, as farmácias e 
drogarias do município de-
vem instalar, em local visível e 
de fácil acesso, uma urna re-
ceptora para a coleta, que de-
ve conter divisórias indicati-
vas com os seguintes dizeres: 
“Pomadas e Comprimidos”, 
“Líquidos e Sprays” e “Caixas 
e Bulas”.

Ainda, de acordo com a 
Lei, os estabelecimentos de-
vem afixar placa ou cartaz, 
em local visível, com os se-
guintes dizeres: “Deposite 
aqui seu medicamento ven-
cido ou não utilizado”. As far-

de serem utilizados por cata-
dores de recicláveis, os produ-
tos se transformam em cho-
rume, que penetra no solo e 
contamina os lençóis freáti-
cos. Por isso, é importante que 
a população também não jo-
gue medicamento no lixo, 
pois pode contaminar os rios.

Os produtos que passa-
ram do prazo de validade 
precisam ter um destino cer-
to, longe do lixo comum. Se-
gundo estudos do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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mácias e drogarias também 
devem acondicionar o conte-
údo da urna receptora e pro-
ceder à sua destinação corre-
ta.

Além de importante como 
medida de preservação am-
biental, a legislação munici-
pal garante mais segurança 
aos consumidores. Ao ser des-
cartado no lixo comum, medi-
camentos e outros produtos 
químicos vencidos são envia-
dos a aterros sanitários ou li-
xões e, além de correr o risco 

(Conama), cada quilo de me-
dicamento descartado em li-
xo comum, aterro sanitário 
ou na rede de esgoto conta-
mina 450 litros de água.

Para garantir a eficiência 
da legislação, é importante 
que o consumidor se certifi-
que de que a farmácia garan-
tirá a destinação correta dos 
medicamentos. Em caso de 
descumprimento da Lei, os 
estabelecimentos estão sujei-
tos a advertência e pagamen-
to de multa.
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ERRATA

ERRATA: No DOM de número 298, do dia  24 de outubro de 2014, no cabeçalho das páginas, onde se lê "Diário Oficial de Brumadinho - Edição 
294  - Brumadinho, 20 de outubro de 2014", leia-se Diário Oficial de Brumadinho - Edição 298 - Brumadinho, 24 de outubro de 2014. 

Atos do Executivo

LEI N° 2.092 DE 28 DE OUTUBRO 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. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento em execução, no valor de R$2.500.000,00 (Dois 
milhões e quinhentos mil Reais), na dotação 02.09.01-15.452.0032.2054-4.4.90.51.01, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Art. 2º - Para fazer face aos créditos abertos, será utilizada como fonte de recurso o recebimento de penalidade pecuniária de infração ambien-
tal, conforme decisão do Processo Administrativo SEMA nº 903/2009, em conformidade com os artigos 11 e 12 da Lei Complementar Munici-
pal nº 67/2012. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 28 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.093 DE 28 DE OUTUBRO DE 2014
“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 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. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento em execução, no valor de R$5.000,00 (Cinco 
mil Reais), nas seguintes dotações orçamentárias: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO VALOR (R$)

02.005.001.12.122.0011.2020.3.1.90.04.00 101 1.000,00

02.005.001.12.361.0012.2024.3.1.90.04.00 101 1.000,00

02.005.001.12.365.0013.2032.3.1.90.04.00 101 1.000,00

02.010.002.08.244.0022.2084.3.3.90.32.00 100 1.000,00

02.010.002.08.244.0022.2233.3.3.90.48.00 156 1.000,00
Art. 2º – Para fazer face aos créditos abertos, será utilizada como fonte de recursos anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA VALOR (R$)

02.005.001.12.361.0011.1011.4.4.90.51.00 112 3.000,00

02.010.002.08.244.0022.2084.3.3.90.30.00 524 2.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 28 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.094 DE 28 DE OUTUBRO 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. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento em execução, no valor de R$30.000,00 (Trinta mil 
Reais), na seguinte dotação orçamentária: 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO VALOR (R$)

02.020.001.23.692.0027.1042.4.4.90.52.00 124 30.000,00
Art. 2º – Para fazer face aos créditos abertos, será utilizada como fonte de recurso anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA VALOR (R$)

02.020.001.23.692.0027.1042.4.4.90.52.00 794 30.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 28 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI N° 2.095 DE 28 DE OUTUBRO DE 2014
“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 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. 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do Município, no valor de R$3.430.923,68 (Três milhões, quatrocen-
tos e trinta mil, novecentos e vinte e três Reais e sessenta e oito centavos), na dotação 02.023.001-15.452.0032.1133-4.4.90.51.00, da Secretaria 
Municipal de Obras. 
Art. 2º - Constitui recurso para atender ao disposto no artigo 1º desta Lei, o excesso de arrecadação proveniente do contrato de financiamento 
celebrado entre a Prefeitura de Brumadinho e a Caixa Econômica Federal, destinado à execução de obra/serviços na avenida no Município de 
Brumadinho/MG, no âmbito do Pró-Transporte. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 28 de outubro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 018/2014
TERMO ADITIVO N°1 AO CONVÊNIO 018/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A CORPORAÇÃO MUSICAL SANTO ANTÔ-
NIO DE SUZANA.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Bruma-
dinho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presentes o Procurador-Geral do Município DR. WALTER 
JOSÉ MATOSINHOS, e a Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Sra. MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEI-
RO CONVENENTE, e a CORPORAÇÃO MUSICAL SANTO ANTONIO DE SUZANA, com sede na Rua José Rosa da Silva, n° 50, Suzana, Brumadinho/
MG, inscrita no CNPJ sob o no. 23.846.504/0001-22, representada por seu Presidente, Sr. GILMAR SEBASTIÃO REIS, doravante denominada 
SEGUNDA CONVENENTE, ajustam e assinam o presente termo aditivo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Por este instrumento e na forma ajustada, as partes convenentes resolvem modificar a liberação do recurso do MUNICÍPIO à Corporação Musi-
cal Santo Antônio de Suzana. 
CLÁUSULA SEGUNDA:
A cláusula quarta “DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, item 4.2 passa a ter a seguinte redação:
“4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 03 (três) parcelas, sendo a primeira e a segunda no R$ 1.968,00 (um mil, novecentos e 
sessenta e oito reais), e a terceira no valor de R$5.904,00”
CLÁUSULA QUINTA:
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio Original.
E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em três vias, de igual teor e forma.
Brumadinho, 28 de outubro de 2014
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de brumadinho
Gilmar Sebastião Reis
Presidente da Corporação Musical Santo Antônio de Suzana

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que o Green Metals Soluções Ambientais 
S.A.  através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 105/ 2014 – classe 3, solicitou  Licença de Operação para o empreendimento 
“Green Metals Soluções Ambientais S.A.- UTM Brumadinho”, localizado a margem esquerda da Rodovia Municipal 202, s/n°, Km 7, zona rural, 
Brumadinho-MG.”. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo dentro do que é pedido no 
FOB (Formulário de Orientação Básica), que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de 
Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.
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