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Brumadinho, Sexta-feira, 30 de agosto de 2013  Ano 1 Edição 30

Brumadinho discute 
Plano de Redução de Riscos
Estudos geológicos ajudarão a diminuir riscos em áreas irregulares
Membros do governo e da 

sociedade civil participaram 
no dia 20 de agosto, no audi-
tório da Secretaria Municipal 
de Educação, de uma palestra 
ministrada pelo Engenheiro e 
Geólogo, Leonardo Andrade 
de Souza sobre o Plano Muni-
cipal de Redução de Riscos – 
PMRR - Brumadinho-MG. Com 
presença de aproximadamen-
te 60 pessoas, o coordenador 
do PMRR orientou os partici-

dinho prevê a realização de 
um diagnóstico na escala 
de detalhe do risco geológi-
co nas áreas de ocupação ir-
regular do município. Outro 
ponto abordado foi à indica-
ção das intervenções estru-
turais e não estruturais ne-
cessárias para eliminação dos 
riscos nos setores identifica-
dos, análise a estimativa de 
custos para cada intervenção 
proposta, hierarquização das 

Cristiane Teixeira

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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pantes sobre os trabalhos de 
mapeamentos de áreas de 
risco geológico e hidrológi-
co, que está sendo executado 
pela Fundação Israel Pinhei-
ro no município de Brumadi-
nho e abordou temas impor-
tantes sobre redução e gestão 
de riscos.

 A metodologia usada pa-
ra a elaboração do Plano Mu-
nicipal de Redução de Riscos 
para o município de Bruma-

intervenções e realização de 
uma oficina de capacitação 
técnica. O público alvo são 
os gestores públicos, os téc-
nicos da Defesa Civil, as lide-
ranças comunitárias e repre-
sentantes da sociedade civil. 
A palestra foi realizada pela 
Prefeitura Municipal de Bru-
madinho em parceria com 
a Fundação Israel Pinheiro e 
a Agência Metropolitana de 
Belo Horizonte.
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LEI Nº 1.998, de 30 de agosto de 2013.
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Brumadinho para o Exercício Financeiro de 2014 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:
CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de 
Brumadinho, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Complementar 
Municipal nº 52/2006, de 28 de dezembro de 2006, as diretrizes para a elaboração do Orçamento do Município referente ao Exercício de 2014, 
que compreenderá:
As disposições sobre as prioridades e metas da administração municipal constantes do Anexo I desta Lei;
As orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2.014, compreendendo:
A estrutura e organização do orçamento;
As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; 
As disposições sobre alterações na legislação tributária; e
As disposições gerais.
Art. 2º - O Projeto de Lei Orçamentária do ano fiscal de 2014 deve obedecer aos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
 Art. 3º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
Programa: O instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
Atividade: Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se reali-
zam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
Projeto: Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
Operação Especial: As despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1°. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2°. As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, especialmente para especificar sua localização física inte-
gral ou parcial, não podendo haver alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3°. Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam.
§ 4°. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, proje-
tos ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação de suas metas físicas.
Art. 4º - O Orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, em seu menor nível, com 
suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso e os 
grupos de despesa, conforme a seguir discriminados:
Pessoal e encargos sociais;
Juros e encargos da dívida;
Outras despesas correntes;
Investimentos;
Inversões financeiras;  e
Amortização da dívida.
Art. 5º - O Orçamento compreenderá a programação dos poderes do Município, seus Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Pú-
blico, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no Sistema de Contabilidade Geral do Município.

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Atos do Executivo



Brumadinho, 30 de agosto de 2013 Página 3 de 26Diário Oficial de Brumadinho - Edição 30

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Art. 6º - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específica as dotações destinadas:
À concessão de subvenções econômicas;
Ao pagamento de precatórios judiciários, e
Às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial.
Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo e a respectiva Lei será constituída de:
Texto da lei;
Quadros Orçamentários Consolidados;
Anexo do Orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
Discriminação da Receita.
§ 1°. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei no 
4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:
Evolução da Receita, segundo as categorias econômicas, e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição de que 
trata o art. 195 da Constituição;
Evolução da despesa, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;
Resumo das Receitas do Orçamento, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;
Resumo das despesas do Orçamento, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;
Receita e despesa do Orçamento, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei no 4.320, de 1964, e 
suas alterações;
Receitas do Orçamento, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei no 4.320, de 1964, e suas altera-
ções;
Despesas do Orçamento, isolada e conjuntamente, segundo poder e órgão, por grupo de despesa;
Despesas do Orçamento, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa e grupo de despesa;
Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando 
fontes e valores por categoria de programação; 
Programa referente à manutenção das ações de saúde, serviços de saúde e serviços públicos.
 § 2°. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:
Resumo da política econômica e social do Governo;
Justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da Receita e da Despesa.
Art. 8º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária, até o dia 30 de junho do corrente ano, conforme 
artigos 29 e 29-A da Constituição Federal, através de ofício, para fins de sua consolidação no Projeto de Lei Orçamentária.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 9º - A elaboração do Projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2014, deverão ser realizadas de modo a evidenciar a trans-
parência da gestão fiscal, em conformidade com os princípios estabelecidos no artigo 2º desta Lei, permitindo-se o amplo acesso da socieda-
de a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 
Parágrafo Único: O Poder Executivo divulgará no seu Portal as informações relativas à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, no que 
tange:
Às estimativas das Receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar n° 101, de 2000; e
A proposta de Lei Orçamentária, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a programação constante do detalhamento das ações e as 
informações complementares.
Art. 10 - A elaboração do Projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2014 deverão levar em conta a obtenção de superávit 
primário.
Art. 11 - O Poder Legislativo terá como limites das despesas correntes e de capital em 2014, para efeito de elaboração de sua respectiva pro-
posta orçamentária, o somatório da receita tributária e das transferências constitucionais determinadas pela Emenda nº 25, de 14 de fevereiro 
de 2000.
Art. 12 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicio-
nais, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.
Art. 13 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legal-
mente instituídas as unidades executoras.
Art. 14 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no 
art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos, se:
Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento;
Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas de 
responsabilidade do Município, em casos de convênio.
Art. 15 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
Celebração, renovação e/ou prorrogação de contratos de locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal;
Sindicatos, clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas as instituições de atendimento à educa-
ção infantil e pré-escola;
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Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instru-
mentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado.
Art. 16 - Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de crédito aprovadas pelo Poder 
Legislativo. 
Art. 17 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas 
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;
Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;
Sejam declaradas de utilidade pública pelo Município.
§ 1°. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funciona-
mento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2013, por três autoridades locais, bem como  comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria. 
§ 2°. É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.
Art. 18 - É vedada a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios”, para entidades privadas, 
ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
De atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas 
estaduais e municipais do ensino fundamental;
Cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos 
internacionais ou agências governamentais estrangeiras;
Voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas pelas entidades sem fins lucrativos e registradas no 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
Consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de 
gestão com a administração pública, e que participem da execução de programas nacionais de saúde;
Qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999.
Parágrafo Único: Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua 
execução, dependerão, ainda, de:
Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, revendo-se cláusula de reversão no caso de desvio 
de finalidade;
Destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente, exceto no 
caso do inciso IV do caput deste artigo; e
Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.
Art. 19 - A execução das ações de que tratam os artigos 17 e 18 fica condicionada à autorização específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000. 
Art. 20 - As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso:
Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
dotações para pessoal e seus encargos;
serviço da dívida;
Sejam relacionadas:
com a correção de erros ou omissões;
com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
 Art. 21 - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do Projeto de Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas cor-
respondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa.
 Art. 22 - A Proposta Orçamentária poderá conter Reserva de Contingência, constituída exclusivamente com recursos da receita corrente líqui-
da, em montante equivalente a, no máximo, cinco por cento desta receita.
Art. 23 - A Reserva de Contingência será destinada ao atendimento:
De Passivos Contingentes;
De outros riscos fiscais imprevistos;
De outros eventos fiscais imprevistos;
Para serviços ou obras a serem executados em período de calamidade pública e/ou situação de emergência;
Para serviços ou obras que exijam a execução de serviço ou obra em caráter de urgência;
Como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
 Art. 24 - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentá-
ria Anual.
§ 1º. Cada Projeto de Lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, salvo projetos de inegável interesse público.
§ 2º. Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Poder Legislativo, por intermédio de 
Projetos de Lei específicos e exclusivamente para essa finalidade.
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§ 3º. Os créditos adicionais aprovados pelo Poder Legislativo serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da 
respectiva lei e dos respectivos decretos.
§ 4º. O texto da Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a abertura de créditos suplementares, especificando o percentual admitido.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 25 - Os valores correspondentes ao reajuste geral de pessoal referido constarão de previsão orçamentária específica, observado o limite 
do art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 26 - Para efeito de cálculo dos limites de despesa total com pessoal, por poder e órgão, previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000, 
o Poder Executivo colocará à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme previsto no § 2º do art. 59 da citada Lei 
Complementar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre ou semestre, a metodologia e a memória de cálculo da evolução da 
receita corrente líquida.
Art. 27 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 da Constituição Federal, ficam autorizadas as seguintes medidas na gestão de pesso-
al:
Concessões de vantagens previstas em lei;
Reajuste e/ou revisão de vencimentos;
Criação de cargos, empregos ou funções;
Alterações na estrutura de carreiras;
Admissões por nomeações ou contratações, na forma da lei.
Art. 28 - No Exercício de 2014, se extrapolado o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida dos últimos 12 
(doze) meses, a realização dos serviços extraordinários só será autorizada em situação de risco iminente ou prejuízo para a sociedade, e por 
prazo determinado. 
Parágrafo Único: Em qualquer caso, a jornada extraordinária remunerada será sempre eventual,  descontínua e em caráter excepcional.
Art. 29 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa 
total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo Único: Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização 
relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:
Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;
Não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.
Art. 30 - No mês de janeiro, a despesa com pessoal e encargos sociais deverá ser empenhada por estimativa para todo o exercício, observado o 
limite de 90% (noventa por cento) das dotações respectivas.
§ 1º. Na estimativa de que trata o “caput”, é vedada a inclusão de qualquer despesa que não seja compatível com a folha normal. 
§ 2º. Para efeito deste artigo, a folha normal compreende as despesas com remuneração do mês de referência, décimo terceiro salário, férias, 
abono de férias e outras vantagens pecuniárias, especialmente as progressões horizontais e verticais, previstas em lei. 
 § 3º. O pagamento de despesas não previstas na folha normal, somente poderá ser efetuado em folha complementar, condicionado à existên-
cia de prévia e suficiente dotação orçamentária.
Art. 31 - Os órgãos setoriais do Orçamento ou equivalentes indicarão à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação as dotações que 
deverão ser canceladas, bem como os limites a serem reduzidos para abertura de créditos adicionais destinados ao atendimento de despesas 
de pessoal e encargos sociais, sempre que for identificada insuficiência de recursos nessas dotações. 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 32 - A Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo Único: Aplicam-se à Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no 
caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.
Art. 33 - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legisla-
ção tributária e das contribuições que sejam objeto de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Parágrafo Único:  Se estimada a receita, na forma do caput, no Projeto de Lei Orçamentária:
Serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das 
propostas e seus dispositivos;
Será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 34 - O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada 
ação orçamentária. 
Art. 35 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de 
resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e do previsto no art. 11 desta Lei, será fixado separadamente 
percentual de limitação para o conjunto de “projetos”, “atividades” e “operações especiais”,  e calculada de forma proporcional à participação 
dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, em cada um dos citados conjuntos, excluídas as despesas que constituem obrigação consti-
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tucional ou legal de execução.
§ 1°. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, acompanhado da 
memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da 
movimentação financeira.
§ 2°. O Poder Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicarão ato estabelecendo os montantes que, calcula-
dos na forma do caput, caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira.
Art. 36 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento, inclusive as diretamente arrecadadas, serão 
devidamente classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.
Art. 37 - Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros conterão, obrigatoriamente, referência ao progra-
ma de trabalho correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na Lei Orçamentária.
Art. 38 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo 
de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se 
refere o § 3º do art. 182 da Constituição.
Art. 39 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;
No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, consideram-se como 
compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.
Art. 40 - O Poder Executivo e Legislativo deverão elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2.014, cronogra-
ma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta 
de resultado primário.
§ 1°. Os atos de que trata o caput conterão cronogramas de pagamentos mensais à conta de recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, 
por órgão, contemplando limites para a execução de despesas não financeiras.
§ 2°. No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modificarem, conterá metas bimestrais de realização de receitas, conforme 
disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de recursos.
§ 3°. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo, terão como 
referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição, na forma de duodécimos.
Art. 41 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e 
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único: A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo 
das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo.
Art. 42 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, obser-
vados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso, especificando o elemento de despesa.
Art. 43 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2°, da Constituição, será efetivada mediante 
Decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único: Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada.
Art. 44 - O Projeto de Lei Orçamentária do Município referente a 2014 será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal até 30 de setembro de 
2013 e devolvido para sanção até o término da sessão legislativa.
Art. 45 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a 
Proposta Orçamentária, na base de um doze avos em cada mês.
Art. 46 - O Poder Executivo poderá encaminhar Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, até o dia 30 de setembro 
de 2013, e devolvido para sanção até o término da sessão legislativa.
Art. 47 - Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 
2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços,  o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores.
Art. 48 - O Município fica autorizado a celebrar convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres para transferências de recursos a 
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação na Lei Orçamentária, observando-se o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964 e demais legislações aplicáveis a cada espécie.
Art. 49 - As subvenções de recursos públicos para o setor público, entidades civis e para o setor privado, constarão da Lei Orçamentária Anual 
ou de créditos adicionais, nos termos da Lei.
Art. 50 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições 
e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados e Municípios e com entidades privadas.
Parágrafo Único: As instituições, órgãos e entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título, submeter-se-ão à fiscaliza-
ção do Poder concedente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 51 - No Projeto de Lei Orçamentária para 2014 serão destinados recursos necessários à transferência de recursos ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.
Art. 52 - Compete ao órgão de Controle Interno a verificação periódica de execução dos programas, com recursos próprios do Orçamento 
Anual e a avaliação dos resultados alcançados.
Art. 53 - Integram a presente Lei os Quadros “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e Anexo I.
Art. 54 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brumadinho, em 30 de agosto de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO 
LEI Nº 1.998/2013 – PRIORIDADES E METAS
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
a) Manter e dinamizar a Assessoria de Comunicação e o Jornal do Legislativo, ampliando este, como forma de servir de espaço de comunica-
ção para todos os Vereadores e reativar o site da Câmara disponibilizando todas as informações do serviço legislativo.
b) Rever a legislação complementar do Município, no que se fizer necessário.
c) Dotar a Câmara Municipal com equipamentos e utensílios modernos.
d) Manter, ampliar e renovar a frota de veículos da Câmara Municipal.
e) Investir na formação continuada de recursos humanos do Legislativo.
f ) Definir e executar as políticas de administração de recursos humanos, serviços gerais, materiais e patrimônio, como forma de viabilizar os 
serviços dos demais setores.
g) Rever a estrutura administrativa e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos  do Legislativo e proceder à revisão anual dos vencimentos.
h) Manter auxílio alimentação dos servidores do Legislativo.
Manter e/ou contratar Plano de Saúde para os servidores do Legislativo.
i) Manter, ampliar e modernizar as atividades do SERAC.
j) Modernizar os procedimentos administrativos do Legislativo, nas diferentes esferas de atuação.
k) Ampliar o acervo da biblioteca técnica jurídica.
l) Realizar audiências públicas, inclusive itinerantes, para debater e discutir assuntos de interesse da comunidade.
m) Ampliar o sistema de controle interno, como instrumento de gestão.
n) Ampliar o Sistema de Controle Externo, para debater e discutir, de forma  democrática e ampliada, a execução orçamentária pelo Poder 
Executivo, de forma a dar transparência nos processos de licitação, tomadas de preço, cumprimento de convênios e programas com repasse 
de receitas e outros.
o) Adquirir terreno próximo à Sede do Legislativo para a construção de estacionamento próprio, bem como a ampliação do número de gabi-
netes dos Vereadores.
p) Viabilizar a estruturação da ‘Escola do Legislativo’, para políticas públicas e cursos, garantindo a sua criação e manutenção, com o objetivo 
de promover a formação de Vereadores, servidores e Conselheiros Municipais, e de acompanhamento da estruturação das entidades da 
sociedade civil organizada.
q) Promover cursos periódicos de aperfeiçoamento para Vereadores e servidores do Legislativo.
r) Editar em forma de livro o Regimento Interno da Câmara.
s) Criar mecanismos para efetivação/ampliação do Projeto ECO CÂMARA, no âmbito   da Câmara Municipal de Brumadinho.
t) Criação e estruturação da Comissão de Participação Popular.
u) Criação de cargo técnico efetivo de fiscalização ambiental, jurídico, contábil e outros, para atendimento aos Vereadores e acompanhamen-
to da execução orçamentária do Executivo.
v) Sistematizar o controle patrimonial dos bens públicos.
x) Implantar, de forma moderna, o Projeto Câmara Cidadã.
y) Melhorar, ampliar e modernizar o serviço de Internet do Legislativo.
w) Manter, ampliar e modernizar o Núcleo de Práticas Jurídicas, através de parceria   com a Faculdade ASA de Brumadinho.
z) Manter, ampliar e modernizar as atividades do PROCON Câmara, com maior  divulgação da sua existência e da sua atuação junto ao comér-
cio e indústria.
z.1) Ampliação do prédio da Câmara Municipal, para abrigar os gabinetes dos Vereadores e reestruturação para adaptação às pessoas porta-
doras de necessidades especiais.

FUNÇÃO 02 JUDICIÁRIA
Adotar os procedimentos legais objetivando a aquisição, através de desapropriação ou acordo, de imóveis destinados à construção de pré-
dios próprios, ou para atender ações de interesse social.
Adotar providências cabíveis para a regularização fundiária em todo o Município, priorizando e reforçando, em conjunto com as Secretarias 
Municipais envolvidas, o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público, a fiscalização para evitar a ocupação irregular.
Cumprir e fazer cumprir os ditames legais a serem observados pelo Executivo Municipal na gestão do Município, informando e esclarecendo 
os gestores sobre suas obrigações, responsabilidades e os princípios constitucionais que regem a administração pública.
Assessorar o Prefeito Municipal e os demais dirigentes de órgãos da estrutura organizacional da Prefeitura em questões relacionadas com as 
áreas de atuação da Procuradoria Geral do Município.
Apresentar Projeto de Lei específico regulamentando o artigo 105, parágrafo primeiro, da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, dispon-
do sobre a estrutura e organização da Procuradoria Geral do Município.
Desincumbir-se das atribuições e competências declinadas no artigo 3º da Lei nº 1.715/2009.
Promover ações visando à restauração e/ou o tombamento de edificações e áreas a serem preservadas no Município, dentre eles o Monu-
mento Natural da Mãe d’Água, na Serra da Moeda; a Estação de Marinhos e a Casa Grande, localizada na Rua Hum, também em Marinhos; a 
Fazenda dos Martins; o Forte de Brumadinho; e a Sede Social do Condomínio Retiro das Pedras; valorizando os aspectos turísticos, culturais e 
históricos do Município.
VETADO
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FUNÇÃO 03 ADMINISTRAÇÃO
Construção/ ampliação e reestruturação de prédios próprios.
Definir e executar as políticas de administração de recursos humanos, serviços gerais, materiais e patrimônio, com o objetivo de viabilizar os 
serviços das demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura.
Capacitação, treinamento e reciclagem de Servidores Municipais, conforme Plano de Cargos e Carreiras. 
Implementação do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal.
Implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho do servidor público efetivo, previsto em Lei.
Sistematizar o controle patrimonial dos bens públicos.
Manutenção do programa de auxílio alimentação para o servidor público municipal.
Promover a atualização ou aumento de vencimento/ remuneração dos servidores municipais, conforme disponibilidade financeira e orça-
mentária.
Celebrar ou manter convênios com a GRAMBEL, AMBEL, AMM, AMIG, CNM, PM, PC, CONSEP e AMCH.
Atualização do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Município.
Reestruturação das Unidades Administrativas Regionais, nas localidades previstas na Lei Complementar Municipal nº 52/2006, em parceria 
com as demais Secretarias. 
l) Melhorar o atendimento à cidadania, através da implantação do processo de modernização institucional, administrativa e operacional do 
Executivo Municipal, através de melhorias na infraestrutura de redes de informática e desenvolvimento de projeto de digitação de documen-
tos oficiais.
m) Celebrar o Consórcio Intermunicipal para cumprimento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
n) Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
o) Promover a reforma administrativa.
 q) Elaboração do concurso público.
 Construção da Sede própria da Prefeitura Municipal de Brumadinho, em local a ser definido pela municipalidade. 

FUNÇÃO 04 FAZENDA
Atualizar o Cadastro Mobiliário e Imobiliário do Município.
Aperfeiçoar os procedimentos de fiscalização, cobrança, arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com implan-
tação de sistema de gerenciamento digital, visando à modernização e maior eficiência na arrecadação.
Aprimorar o sistema tributário informatizado, integrando-o às áreas contábil, financeira e administrativa.
Modernizar o Parque de Informática da Secretaria da Fazenda.
Investir em recursos humanos, oferecendo cursos de aperfeiçoamento e atualização aos servidores, principalmente na legislação tributária e 
fiscal.
Revisar o Código Tributário e consolidação de toda legislação tributária.
Desenvolver um trabalho de conscientização sobre as obrigações da população para com o Fisco Municipal.
Intensificar as ações fiscais.
Proceder à reorganização orgânico-administrativa da área fiscal e tributária, para adequação às exigências da alínea XXII, artigo 37, da Consti-
tuição Federal.
Rever os valores do IPTU a serem cobrados em 2.014.
Manter, ampliar e renovar a frota de veículos da Secretaria de Fazenda.
Acompanhar a apuração do VAF – Valor Acondicionado Fiscal.

FUNÇÃO 05 PLANEJAMENTO
Elaborar minutas dos Projetos de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, do Plano Plurianual – PPA e da Lei do Orçamento Anual – LOA, para 
serem analisadas pela Procuradoria Geral do Município e encaminhadas ao Legislativo, pelo Executivo.
Proceder ao acompanhamento da execução do Orçamento Anual previsto na LOA, realizar e anotar o bloqueio orçamentário nos processos 
de compras e serviços em geral e adotar os procedimentos legais quanto à anulação e suplementação orçamentária.
Promover o planejamento e acompanhamento dos riscos e metas fiscais e das metas e prioridades estabelecidas na LDO e as ações previstas 
no PPA.
Acompanhar o cumprimento do estabelecido no Plano Diretor do Município, no que se refere às questões relativas ao Uso e Ocupação do 
Solo e ao Urbanismo como um todo, inclusive Regularização Fundiária.
Coordenar o processo de revisão periódica do Plano Diretor, com a participação do Legislativo, do COMDESB e dos segmentos organizados 
da sociedade, propondo alterações consideradas necessárias.
Coordenar e acompanhar as ações relativas ao desenvolvimento urbano do Município, compatível com o previsto no Plano Diretor e em 
legislações pertinentes.

Coordenar e providenciar a elaboração do Plano de Ações Estratégicas referentes ao Plano de Gestão.
Coordenar a elaboração de programas e projetos para viabilizar as ações previstas no Plano de Gestão. 
Coordenar e integrar, para fins de planejamento municipal, as ações desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos da Prefeitura, consubstanciadas 
em programas e projetos.
Assessorar o Prefeito nos trabalhos relativos à busca de recursos extra-orçamentários, para a viabilização de programas e projetos.
Coordenar as ações necessárias para o desenvolvimento da tecnologia da informação no âmbito da Prefeitura.
Realizar cursos de aperfeiçoamento e especialização para os servidores municipais nas áreas estratégicas do Poder Executivo.
Implantar o SISGAT no Município, como ferramenta de gestão municipal.
Implantar o projeto de regularização fundiária, visando a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município, 
mediante acordo de cooperação com a agência de desenvolvimento da RMBH e Fundação Israel Pinheiro.
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Implantar o planejamento territorial do Município, mediante o uso de ferramentas de geoprocessamento, utilizando a base de dados exis-
tente e as demais que serão disponibilizadas pelo governo de Minas Gerais, através do acordo de cooperação celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Brumadinho e a Agência de Desenvolvimento da RMBH.
Promover e participar do Movimento pela Volta do Transporte Ferroviário de Passageiros, acompanhando e promovendo parcerias com os 
governos estadual e federal, visando alternativas ao transporte rodoviário.

Projeto e execução para construção de um centro administrativo.

Articulação com o Inhotim, Estado e União, para se concretizar a Estrada-Parque.

Articulação com o Inhotim para doação do terreno e construção do aeroporto em Brumadinho.

Implantação de subprefeituras nos distritos de Piedade do Paraopeba e Aranha e nas localidades de Suzana, Palhano, Casa Branca, Marinhos 
e Maricota. 
Articulação com o Inhotim para construção do novo acesso ao empreendimento, envolvendo pontes sobre o Rio Paraopeba e linha férrea da 
MRS.

Promover estudo de novas vias de acesso e o manejamento de fluxo para a melhoria do trânsito dentro da Sede do Município. 

Implantar Sistema de Fiscalização de construções no Município, através de Convênios com o CREA, IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil e 
Universidades. 
Embelezar a cidade através de medidas incentivadoras voltadas à população, por exemplo, isenção de IPTU para pessoas que tiverem a rua 
mais florida e maior número de casas pintadas.

Construir outra ponte sobre o Rio Paraopeba, Sede do Município (Centro), desviando o trânsito.

FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Desenvolver ações coordenadas com a Polícia Militar, Polícia Civil e CONSEP – Conselho Municipal de Segurança Pública, através da celebra-
ção ou manutenção de convênios de cooperação mútua, voltadas para a segurança pública de interesse coletivo de todo o município de Bru-
madinho, buscando ação coordenada de todas as entidades envolvidas, com destinação de apoio financeiro para manutenção do CONSEP.
Implantar câmeras de monitoramento nas entradas, saídas, Centro e demais locais estratégicos do Município (Projeto Olho Vivo), principal-
mente nas proximidades dos bancos e supermercados e nos demais locais onde há maior incidência de assaltos.
Celebrar convênio com a Polícia Militar, visando a implantação de postos policiais nos distritos do Município de Brumadinho, com policia-
mento ostensivo 24 horas onde necessário, priorizando: distrito Sede (localidade de Parque da Cachoeira, localidade de Casa Branca, locali-
dade de Córrego do Feijão, localidade de Tejuco, localidade de Soares; localidade de Águas Claras, localidade de Eixo Quebrado, localidade 
de Mato Dentro e localidade de Barro Preto,); Distrito de Conceição de Itaguá; distrito de São José do Paraopeba; Distrito de Piedade do 
Paraopeba (localidade de Suzana); e Distrito de Aranha.
Celebrar convênio com a Polícia Militar para monitoramento 24 horas nas entradas e saídas do Município de Brumadinho, principalmente na 
entrada da cidade, ao lado do Posto de Gasolina (Antigo ‘Posto do Miltão’).
Implantar e estruturar a Guarda Municipal de Brumadinho e criar o pelotão rural da Polícia Militar, a partir de parcerias, Sede e interior do 
Município, com prioridade para Casa Branca, como forma de oferecer maior segurança à população e ajudar na orientação e organização do 
trânsito.
Desenvolver palestras e/ou feiras com o intuito de informar à população sobre ações e dicas de prevenção à violência e outros assuntos rela-
cionados à segurança pública; e distribuir Cartilhas Informativas, como forma de evitar assaltos e roubos a residências, veículos e empresas.
Implantação da Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros no Município.
VETADO
Providenciar melhor iluminação nas vias públicas do Município, tanto nas principais quanto dos Bairros, como forma de garantir maior segu-
rança pública aos cidadãos e de preservar a integridade física e patrimonial das comunidades.

FUNÇÃO 07 ESPORTE E LAZER
Construir um complexo poliesportivo municipal para incentivar a prática do esporte amador em suas diversas modalidades.
Incentivar programas e eventos esportivos desenvolvidos pela comunidade, apoiando e estimulando a prática de esportes, em suas diversas 
modalidades e atividades de lazer, como exemplo promoção de torneios de vôlei, basquete e outros entre os Bairros e incentivar as escolas 
do Município a realizarem gincanas.
Construir e/ou manter/ proceder melhorias nos campos de futebol do município, com a construção de banheiros, vestiários, alambrados e 
arquibancadas e instalação de iluminação, apoiando o futebol amador, com prioridade: distrito Sede (localidade de Soares e localidade de 
Parque da Cachoeira).
Ajudar os clubes que não possuem estádio próprio e/ou inacabado, na construção de campos de futebol, com instalação de alambrado e 
vestiários, como é o caso específico do Benfica Futebol Clube, Eligê Futebol Clube e Residencial Bela Vista.
Dar continuidade ao programa de apoio a Liga Municipal de Desportos em suas ações.
Apoiar a participação de atletas locais em competições desportivas no Estado de Minas Gerais, a exemplo do JEB, JIMI, COPAS E JEMG, dispo-
nibilizando apoio material, financeiro, transporte e outros.
Ampliar e melhorar a estrutura física, inclusive a aparelhagem da praça municipal de esportes, principalmente da área de musculação, apro-
veitando o terreno de propriedade do município localizado ao lado da Praça da Av. Inhotim.
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Construir quadras poliesportivas, com piscinas, pista de cooper e outros espaços para esporte e lazer no município, se possível com profes-
sores de educação física para instrução dos praticantes, com prioridade: distrito Sede (localidade de Soares, Bairro Casa Branca, localidade 
de Córrego do Feijão – inauguração da quadra, como também da sala de informática e o espaço para academia; localidade de Parque da 
Cachoeira; localidade de Eixo Quebrado; localidade de Tejuco).
Implantar núcleos esportivos nos distritos para atender as comunidades.
Adquirir área e construir espaços multiuso destinados aos mais diversos tipos de eventos, tanto na Sede quanto no interior, como cinema, 
teatro, dança, música, etc., com prioridade: distrito Sede (aquisição de terreno ao lado da praça da igreja da localidade de Águas Claras, para 
construção de espaço multiuso, com construção de área de lazer, estacionamento e salão comunitário; localidade de Casa Branca – aprovei-
tar o terreno de propriedade do Município, localizado na esquina da Alameda Canela de Ema, Rua H, para construção de Centro Comunitário; 
localidade de Tejuco – ampliação do Salão Comunitário, com reforma e instalação de divisórias e, ainda, construção de espaço multiuso ao 
lado da igreja, que possa servir de espaço de encontro e qualificação profissional para os jovens que estão ociosos); distrito de Conceição de 
Itaguá (aproveitar o terreno de propriedade do Município, localizado na Rua Juscelino Mendes, ao lado do nº 17, no distrito de Conceição de 
Itaguá, para construção do espaço multiuso).
Adquirir aparelhos de ginástica para a praça de esportes do município e instalar mesas para a prática de jogos, como damas, xadrez, dominó 
e outros, com prioridade para locais que não possuem, como na localidade de Tejuco.
Implantar no Município programas de incentivo à prática de exercícios físicos, principalmente pelos idosos e crianças, com instalação de 
aparelhos de ginástica nas praças existentes, como forma de combate ao sedentarismo e consequente melhoria da qualidade de vida.

Ajudar os clubes cujos campos estejam em situação adequada para disputa de torneios em geral e que estejam devidamente em dia com a 
Liga Municipal de Desportos, Federação Mineira de Futebol, Receita Federal, etc.
Apoiar as iniciativas que busquem a criação de escolinhas de futebol no Município e disponibilizar profissionais para apoio às escolinhas 
existentes.
Desapropriar área para construção de praça, campo de futebol de salão, pista para skate, pista para caminhadas e outras atividades espor-
tivas e culturais em bairros do Município, priorizando os seguintes locais: Distrito Sede (Praça João de Castro, no Bairro Progresso I e Praça 
existente na Rua Henry Karam, no Bairro Progresso II; localidade de Eixo Quebrado – construção de uma praça de esportes, com instalação de 
aparelhos de ginástica e um espaço para realização de eventos; Bairro São sebastião – próximo à Escola Padre Machado); Distrito de Con-
ceição de Itaguá (Bairro Retiro do Brumado, Bairro José de Sales Barbosa, Vila São Sebastião, Praça Maria Júlia de Sales, Praça Dalva da Silva 
Moreira e Rua Hum, no Córrego Frio).
Implantação e manutenção de academias ao ar livre no Município, com prioridade para aqueles que ainda não possuem, como no Bairro do 
Carmo.
Construção de pista para caminhada, desde a rotatória no final da Avenida Vigilato Braga, da Rua José da Silva Fernandes, seguindo pela Rua 
Lízio Pacífico Homem de Andrade até a Rua Maria de Oliveira Fernandes. 
Construção de um calçadão para a prática de caminhada na Rua Henriques, Bairro Santa Efigênia, sentido José Henriques. 
Oferecer mais atividades esportivas e de lazer para crianças na Quadra Municipal de Esportes, principalmente para faixa etária de 3 a 9 anos, 
inclusive parquinho equipado com material seguro.
Construir uma praça de lazer, tipo a ‘Praça do Papa’ - um local arborizado e gramado, com parquinhos de madeira e infraestrutura completa e 
adequada, onde as crianças e seus pais possam passear e se divertir soltando pipas, com bem estar e segurança.
Criar uma área de recreação, com infraestrutura completa, junto à lagoa (próximo à igreja católica), na localidade de Parque da Cachoeira, 
Sede do Município.
Desapropriar a Fazenda do Jota, situada no Centro do Município, na entrada do Bairro de Lourdes, ao lado do CEMMA, com construção de 
uma praça-parque, com parquinho infantil, pista de caminhada, área de convívio social, jardins, lagos, preservação das nascentes e margens 
dos córregos que banham a área e integração das áreas de preservação ambiental com a área do Parque.
Implantar um parque, com pista da caminhada, na Lagoa do Fabinho, situada entre o Aurora e o ‘João do Lelo’.

FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Implementar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, conforme as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e 
Norma Operacional Básica.
Promover ações de apoio e atendimento à criança, ao adolescente, ao idoso, à mulher e as pessoas com necessidades especiais, destinando 
subvenções às associações constituídas no Município, com prioridade para a Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas com Deficiên-
cia e Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente Luz da Eternidade.
Elaborar, implantar, monitorar e avaliar o Plano Municipal de Assistência Social, com metas para enfrentamento das demandas sociais, atra-
vés da implantação dos programas do Governo Federal de Combate à Fome, Geração de Emprego e Renda, Proteção à Infância e à Gestante 
e outros que necessitam de parceria com o Executivo Municipal.
Realizar o diagnóstico sócio-assistencial municipal.
Ampliar e qualificar as ações da política para o Idoso, com assistência, estruturação e diagnóstico dos órgãos públicos para atendimento ao 
idoso.
Promover ações e investir em projetos sociais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para a promoção da reabilitação social de 
dependentes químicos, inclusive do tabagismo.
Implantar, em parceria com a Secretaria de Educação, programa de prevenção ao uso de drogas.
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Promover o fortalecimento, capacitação e ação articulada com os Conselhos deliberativos, disponibilizando dotação orçamentária para 
cumprirem como os seus objetivos, em especial: Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho da Mulher, Conselho Mu-
nicipal do Idoso, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal de Turismo para o Controle Social e Transparência Pública, Conselho 
Antidrogas e Conselho da Pessoa com Deficiência.
Celebrar convênio com os Governos Federal e Estadual para implementar e executar serviços/ações de proteção básica no Centro de Refe-
rência em Assistência Social – CRAS, com visita da equipe na zona rural, bem como dar continuidade aos já existentes, como o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI,  Bolsa Família, Pró-Jovem e CREAS, e implantá-los na zona rural.
Ampliar a abrangência da Lei 1795/2.010 – Lei de Parceria, com vistas a atender as demandas oriundas do diagnóstico sócio-assistencial.
Promover cursos de capacitação para os Conselheiros Municipais.
Ampliar os programas voltados para a profissionalização e inserção dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho, em parceria com a 
iniciativa privada.
Envidar esforços para estender os programas sociais ofertados pelo Município para as comunidades da área rural.
Modernizar a Secretaria Municipal de Assistência Social, com aquisição de equipamentos novos e modernos, ampliando a rede de informati-
zação nas áreas de atuação da assistência social com vistas à gestão por resultados.

Promover campanhas direcionadas à sociedade a favor da inclusão da pessoa com deficiência e portadora de necessidades especiais, erradi-
cação do trabalho infantil, exploração sexual e violência doméstica.
Adequar os espaços públicos para atendimento ao público portador de deficiência ou necessidades especiais. 
Criar no Município a Política para a Pessoa com Deficiência e Política anti-drogas, com aprovação de proposta da lei de criação do Conselho, 
que deverá ser deliberativo.
Apoiar e trabalhar em parceria com as entidades filantrópicas que atuam no município, contribuindo para sua manutenção e desenvolvimen-
to das ações a que se propõem na área da assistência social, priorizando a Casa de Recuperação Ebenezer, localizada no Bairro Retiro do Bru-
mado, distrito de Conceição de Itaguá; e a Casa de Recuperação Peniel, situada próximo à localidade de Suzana, junto com a Casa Ebenezer, 
que fica localizada nos Pires.
Participar do Plano Federal de Habitação “Minha Casa, Minha Vida”, de cunho social, adaptando-o às vagas a serem designadas para Bruma-
dinho e construir moradias com recursos do Município, criando pontos estratégicos no Município para a implantação do Programa e bem 
assim sua divulgação junto aos órgãos competentes. 
Criar assistência judiciária gratuita para atendimento à população carente do Município.
Viabilizar e subsidiar a implantação do programa de aprendizagem Jovem Aprendiz (Lei Federal 10.097/2000), em parceria com empresas 
privadas e entidades de qualificação habilitadas pelo Ministério do Trabalho.
Desenvolver programa de capacitação permanente para servidores da Secretaria, para garantir a gestão por resultados.
Ampliar a equipe técnica do CRAS, para realizar ações itinerantes na zona rural. Estruturar a equipe técnica para composição do CRES.  
Envidar esforços para construção de consórcios com outros municípios, para oferta de serviços de proteção especial de assistência social 
(Abrigo, albergues, acolhimento institucional, etc.), com prioridade à criação de abrigo para menores infratores, com enfoque sócio-educati-
vo, objetivando a recuperação emocional, social e comportamental do menor.

Estabelecer parceria com a Secretaria de Educação, para integração das ações, programas e projetos de socialização infanto-juvenil, em 
contra-turno escolar, para mitigar as situações de vulnerabilidade e risco social.

Promover acessibilidade para deficientes físicos nas vias e prédios públicos.

z.1) Criar no Município um novo Lar dos Idosos, com infraestrutura completa e adequada para que os idosos tenham uma qualidade de vida 
digna e confortável, com amplo espaço e área verde, grama, horta, etc.

z.2) Suprir a Casa dos Conselhos e a Secretaria Municipal de Ação Social com uma assessoria jurídica inteirada e com pleno conhecimento das 
leis pertinentes à assistência social.

FUNÇÃO 09 TRANSPORTE E TRÂNSITO
Elaborar o Plano Municipal de Transporte e Trânsito e desenvolver ações para sua efetiva implantação.
Implantar estacionamentos rotativos na cidade, com preços acessíveis, conforme realidade do Município de Brumadinho.
Viabilizar o Sistema Municipal de Transporte, permitindo a mobilidade dos moradores da Sede, distritos e povoados.
Implementar a Política Municipal de Fiscalização de Trânsito, com maior cobrança das concessionárias quanto à disponibilização de melhores 
veículos e cumprimentos dos horários.
Revisar e implantar o projeto existente no Município referente ao Plano de Ação Imediata do Trânsito, com implantação de radar para contro-
le de velocidade e monitoramento eletrônico.
Elaborar o projeto de sinalização estratigráfica horizontal e vertical das estradas pavimentadas do interior do Município e executá-lo, princi-
palmente recompondo a sinalização de segurança e de pintura de faixas, implantação dos acostamentos e pistas para pedestres e bicicletas.
Criar e ampliar linhas de transportes coletivos, com adoção do Sistema de Transporte Complementar previsto na legislação municipal, com 
prioridade para os seguintes locais do Município: distrito Sede (localidade de Casa Branca – fixar preços mais acessíveis e incluir novos horá-
rios com itinerários até a sede e até a portaria do Parque Serra do Rola Moça; localidade de Córrego do Feijão - estudar um preço mais acessí-
vel para os moradores; localidade de Parque da Cachoeira; localidade de Águas Claras – estender a linha de ônibus da SARITUR de Soares até 
Águas Claras e de Soares até Eixo Quebrado; e de Eixo Quebrado para Sede, ter mais horários).
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Fazer gestões junto aos órgãos competentes para ampliar horários do transporte coletivo, de modo a atender a demanda da população nos 
horários de maior movimento, disponibilizando ônibus circular ou vans para atendimento ao interior do Município e acesso entre as princi-
pais localidades do Município.
Construir pontos de ônibus e/ou abrigos de passageiros nos pontos de transporte coletivo, na Sede e distritos do município e localidades; e 
ainda, construção de rampas e demais adaptações nos pontos de ônibus, para beneficiar principalmente os portadores de deficiência, com 
prioridade: distrito Sede (localidade de Águas Claras e Bairro Casa Branca).
Instalação e manutenção de placas de identificação com o nome das ruas, em todo Município, priorizando: Sede do Município (localidade de 
Córrego do Feijão, localidade de Casa Branca e localidade de Parque da Cachoeira).
Linhas da Saritur que atendem ao município e transitam pela BR-040, chegarem até o distrito de Aranha.
Complementar a sinalização de acesso ao Município, com prioridade para as saídas da BR-040 (Retiro do Chalé, Piedade do Paraopeba, locali-
dade de Casa Branca e Casinha/Moeda).
Realizar a manutenção das estradas de terra e sinalização existente das localidades e distritos do Município.
Implementar o projeto já existente em posse da Secretaria de Turismo de Brumadinho, referente às placas de sinalização das comunidades 
do Município, contendo a quilometragem até a Sede, desde as principais rodovias de acesso – 383 e 040, como forma de facilitar a localiza-
ção pelos turistas que visitam o Município.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
Construir Hospital Municipal, compatível com as necessidades de atendimento à população de Brumadinho e melhorar o atendimento no 
Hospital já existente, João Fernandes do Carmo.
Qualificar e adequar o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo as diretrizes das Conferências Municipais de Saúde, mantendo um atendi-
mento com qualidade, humanizado e gratuito a toda rede de serviços de saúde para a população do Município.
Dar continuidade ao processo de promoção e reestruturação administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à implantação de 
coordenações e chefias técnicas e administrativas, implantação de premissas contidas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Salários 
– Lei Municipal nº 1.679/08.
Priorizar as atividades da atenção básica de saúde, com expansão dos programas implantados no município, integrando-os ao atendimento 
do Sistema de Saúde do Município, considerando um modelo assistencial voltado para a humanização do atendimento ao cidadão.
Construir uma política criteriosa de avaliação de todos os setores e segmentos da saúde municipal.
Garantir a continuidade da participação do Município de Brumadinho no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP 
e realizar gestão para que o Consórcio possa ampliar e diversificar os serviços que presta à população na área de saúde.
Garantir a aquisição dos medicamentos padronizados do SUS/Brumadinho para distribuição gratuita à população através da Farmácia Básica 
Municipal.
Ampliar o programa Saúde da Família, mais recentemente denominado “Estratégia da Saúde da Família” – ESF, e o NASF - Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família, para prestar suporte à ESF de maneira permanente.
Realizar campanhas, programas e ações educativas visando à prevenção de agravos e doenças, como exemplo criar campanhas educativas 
de combate à dengue nas escolas, promoção de saúde nos diversos programas existentes e em parceria com outras Secretarias, órgãos e 
entidades públicas e privadas.
Celebrar convênios com instituições públicas, privadas e Organizações Não Governamentais – ONG’s, a nível Estadual e Federal, em questões 
relativas à área de Saúde que sejam de interesse do município e sua população.
Modernizar a Secretaria Municipal de Saúde, com aquisição de novos equipamentos para a área médica hospitalar, mobiliários e programas 
na área da tecnologia da informação, inclusive para os PSF’s, implantando serviço 0800 e de internet para marcação de consultas.
Celebrar convênio com os governos estadual e federal, objetivando a aquisição de SAMUS para o Município e ampliar a frota de veículos da 
SMS, principalmente o número de ambulâncias, através de veículos próprios ou terceirizados, garantindo maior agilidade no atendimento ao 
usuário.
Construir e ampliar as unidades de saúde (PSF’s) do Município, proporcionando melhor atendimento aos usuários, priorizando: distrito Sede 
(localidade de Soares – reativação do PSF; localidade de Córrego do Feijão – cobertura do PSF; localidade de Tejuco – ampliação do PSF; 
localidade de José Henriques); distrito de Conceição de Itaguá (construção da Sede própria para as unidades do distrito Sede de Conceição 
de Itaguá e dos Bairros José de Sales Barbosa - Residencial Bela Vista, e Retiro do Brumado).
Ampliar o atendimento aos dependentes químicos e dar prioridade ao atendimento aos idosos, crianças e deficientes, nos hospitais e postos 
de saúde do Município, após serem atendidas as pessoas em situação de risco.
Manter e ampliar os serviços dos Distritos Sanitários.
Ampliar o atendimento da Policlínica Municipal, através de Programas próprios e convênios, como o Centro de Especialidades Odontológi-
cas.
Ampliar o atendimento secundário com vistas à expansão de especialidades médicas.
Criar o Núcleo de Educação Continuada para capacitação de servidores.
Instalar um Centro de Hemodiálise no Município.
Promover em Brumadinho o Congresso Municipal da Luta contra o Câncer de Mama e implantar exames de rotina de mamografia.
Encampar o Conselho Anti-drogas, por seu um problema afeto à sua área (Secretaria Municipal de Saúde).

Promover auditagem geral no sistema hospitalar do município.

x) Reformulação e execução do projeto do hospital municipal.
y) Ampliar o Programa Municipal de Vacinação contra o HPV em Brumadinho. 

Compra e instalação de novas cadeiras de material mais resistente para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, de Brumadinho. 
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Viabilizar melhores acessos e meios de locomoção para deficientes físicos aos PSF’s do Município, Sede e Zona Rural, com instalação de ram-
pas para cadeirantes, alargamento de portas, colocação de alça de apoio nos sanitários, dentre outros.
Criar no Município um Centro de Tratamento específico para pessoas com transtornos mentais leves, como ansiedade, transtorno do pânico, 
depressão, estresse, etc., com apoio psicológico, terapias integrais, técnicas que complementem o tratamento ajudando o paciente a adquirir 
novos hábitos de vida que promovam a qualidade da sua saúde.
Complementar o tratamento do ambulatório AD – Álcool e Drogas, com projetos de reinserção social, através de práticas esportivas, promo-
ção de campeonatos e estrutura física para tais atividades.
z.1) Criar um ambulatório específico para atendimento de adolescentes de ambos os sexos, independente de locais públicos já instituídos, 
como PSF e Policlínica, para acompanhamento e planejamento familiar.
z.2) Disponibilizar atendimento médico 24 horas, com disponibilização de ambulância e Motorista, para locais distantes da Sede do Municí-
pio, com prioridade para a localidade de Soares, distrito de São José do Paraopeba e Bairro Casa Branca.

FUNÇÃO 11 ENERGIA
Realizar parceria com a CEMIG para ampliar o programa de eletrificação rural, consubstanciado no programa “Luz para Todos”, garantindo 
este benefício a toda área rural do município de Brumadinho.
Estender a rede de energia elétrica e de iluminação pública urbana e rural para todo o município de Brumadinho, sede e distritos, garantindo 
a colocação de postes, priorizando: distrito Sede (localidade de Casa Branca - nos Bairros Jangada, Jardim Casa Branca e Estreito); localidade 
de Córrego do Feijão – rua que dá acesso ao Bairro Casa Branca; localidade de Parque da Cachoeira, inclusive no Condomínio Coqueiro Velho; 
Bairro Grajaú – melhoria da iluminação, com colocação de mais postes, localidade de Eixo Quebrado – iluminação na estrada principal); 
distrito de Conceição de Itaguá (Rua Hum - próximo à residência do Senhor Eselute Dornas de Souza, nº 300, no Córrego Frio; Bairro Retiro do 
Brumado e Rua do Moinho; e desde o ponto situado em frente ao cemitério local até o final do Bairro Creche, na entrada da Copasa). 
Readequar redes de distribuição elétricas existentes, com a realocação de posteamento instalado em locais inadequados.
Criar um centro de atendimento aos clientes dos ativos de iluminação pública.
Cobrar da empresa concessionária no sentido de que viabilize a efetiva iluminação pública da cidade

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
Construir e legitimar a política de Educação Infantil, garantindo a inclusão na esfera educacional do Município como parte integrante de 
educação básica.
Ampliar gradativamente o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, respeitando a legislação de adequação de banheiros, carteiras e acessos a 
tal faixa etária.
Ampliar, gradativamente, a jornada escolar para turno integral da educação infantil e ensino fundamental em todo o Município, adequando 
as escolas com a materialidade necessária, tal como chuveiros e espaço para descanso.
Universalizar o ensino fundamental sob a responsabilidade do poder público,    considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência 
e desempenho na educação.
  e) Intensificar as políticas educacionais destinadas à correção das distorções idade-
série-ciclo.
g) Investir no desenvolvimento de um sistema municipal de informação e avaliação educacional, que possa disponibilizar dados educacio-
nais com agilidade e colaborar com os sistemas estadual e federal, contribuindo para a orientação eficaz das políticas públicas voltadas para 
a elevação do nível de escolaridade da população do Município.
Assegurar a manutenção e melhoria da infraestrutura física das escolas em todo o Município, generalizando inclusive as condições para utili-
zação das tecnologias educacionais em multimídia, contemplando-se desde a construção física, com adaptações adequadas a portadores de 
necessidades especiais, até os espaços especializados de atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e a adequação de equipamen-
tos, priorizando a reforma e construção de auditório da Escola Municipal Carmela Caruso Aluotto, na localidade de Casa Branca.
Dar continuidade ao processo de promoção e modernização administrativa do Sistema Municipal de Educação, disponibilizando ferramentas 
da tecnologia de informação, tais como lousas digitais e computadores, com instalação de internet e disponibilização de salas para treina-
mento, permitindo seu acesso aos servidores e alunos das escolas, criando telecentros na área rural, com melhoria na infraestrutura daqueles 
já existentes.
Ampliar e melhorar o sistema de transporte escolar disponibilizado pelo Poder Público para atender adequadamente todo o Município, ga-
rantindo o acesso do aluno que dele faz uso, principalmente para os alunos do interior, realizando manutenção periódica da frota e promo-
vendo o treinamento para Motoristas. 
Melhorar e fiscalizar o transporte escolar, garantindo o acesso com segurança dos alunos e profissionais da educação, sem distinção da rede 
pública, criando estratégias que possibilitem o controle da utilização do transporte público para os que realmente necessitam e oferecendo 
transporte para os profissionais das Secretarias interessadas realizarem atividades com os alunos/usuários em pesquisas de campo/lazer.
Manter/aprimorar e ampliar a concepção da política de Educação de Jovens e Adultos-EJA no Município, no sentido de promover o acesso, a 
permanência e a continuidade da aprendizagem do público jovem e adulto da escola, oferecendo a modalidade, inclusive no turno diur-
no, inclusive na área rural do município; e ofertar o Ensino Médio nas localidades mais distantes do Distrito Sede, priorizando o Bairro Casa 
Branca.
Incentivar e apoiar a criação de Associações de Pais e Amigos da Escola, para que haja participação efetiva da sociedade nas questões de 
interesse da escola/ comunidade.
Estabelecer políticas e parcerias com instituições públicas, privadas e organizações não governamentais – ONG’s, através de instrumentos 
legais, para desenvolvimento de atividades de interesse da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação.
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Interagir e manter parceria com as demais Secretarias e órgãos da Prefeitura, com vistas à implementação de programas e projetos de inte-
resse da Educação.
Implementar avaliação de desempenho e avaliação do estágio probatório para todo funcionalismo municipal, de modo a priorizar a capaci-
tação e o aprimoramento educacional.
Adquirir mobiliário, equipamentos em geral, material esportivo e didático pedagógico atualizado para as escolas.
Construir e garantir a manutenção de quadras poliesportivas nas escolas e/ou comunidades em todo Município. 
Ampliar ou reformar o espaço físico das escolas, de modo a contemplar todas as necessidades das unidades escolares e de acessibilidade, 
buscando melhorar a qualidade do ensino no Município.
Implementar políticas para a formação continuada e capacitar professores por conteúdo, além de capacitá-los para tomarem medidas sócio-
-educativas, quando necessário, e para atender alunos com necessidades especiais e todos os casos de inclusão social.
Dar continuidade aos trabalhos resultantes de convênio de cooperação com o Centro de Ensino Profissionalizante Vale – CEP.
Melhorar a segurança nas escolas, adquirindo equipamentos condizentes com suas necessidades.
Incentivar, através de parcerias do Poder Executivo Municipal com os governos federal e estadual, o fornecimento da merenda escolar com 
produtos da região.
Criar condições para parcerias e/ou convênios com instituições nas esferas federais, estaduais e particulares para cursos profissionalizantes.
Desenvolver e ampliar política pública educacional da juventude.
z.2) Ampliar a construção de creches (EMEI’s) em todo o Município, principalmente na zona rural, e construir sede própria para aquelas já 
existentes, como a Maria Coeli Afonso. 
z.2) Viabilizar, em parceria com instituições de ensino superior, a capacitação continuada dos profissionais da educação.
z.3) Implantar no Município, através de parceria a ser firmada entre o Executivo e iniciativa privada, curso pré-vestibular gratuito;
z.4) Criar uma banda escolar municipal, como forma de incentivar os alunos à prática musical, e ainda, implantar nas escolas públicas munici-
pais aulas de teatro, música e dança.
z.5) Construir Centros Profissionalizantes no Município, para atendimento a pessoas de todas as faixas etárias.
z.6) Implantar laboratórios de informática, com acesso à Internet, em todas as escolas municipais. 
z.7) Promover cursos básicos de computação para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. 
z.8) Regularizar, cercar e adequar o terreno do entorno da Escola Municipal Carmela Caruso Aluotto, no Bairro Casa Branca, para uso efetivo 
dos alunos. 
z.9) Realizar eleições diretas para diretores de escolas. 
z.10) Distribuir kits literários para os alunos da Rede Municipal. 
z.11) Adequar o transporte gratuito para os alunos da escola infantil. 
z.12) Construir bibliotecas municipais na Sede e nos distritos com livre para população (Escola Aberta). 
z.12) Desenvolver o Programa Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. 
z.13) Fornecer Vale Cultura anualmente aos profissionais da educação. 
z.14) Fomentar discussão para implementação de política pedagógica para educação dos alunos deficientes e com transtornos. 
z.15) Aplicação da Lei nº 11.738/2008, que garante 1/1 da jornada de trabalho fora de sala de aula, para estudos e projetos. 
z.16) Garantir que nenhum profissional da educação ganhe menos do que determina a Lei do Piso Salarial dos Profissionais do Ensino Funda-
mental, independente da carga horária. 
z.17) Construir um Meliponário Municipal Pedagógico (espaço de tecnologia ambiental assistida, para multiplicação artificial de abelhas), 
como forma de permitir que as crianças das escolas, na faixa etária de 04 a 21 anos, em média, tenham possibilidade de aprender o processo 
e ter maior contato com a natureza.
z.18) Implantar um Programa de Alfabetização na ASCAVAP, como forma de beneficiar, além de diversos integrantes da Associação, morado-
res dos Bairros COHAB, Progresso II e adjacências.
z.19) Realizar parceria entre a Secretaria de Educação e a ASCAVAP para implantação da Educação Ambiental, envolvendo a Associação dos 
Catadores e as escolas do Município, como forma de valorizar a Associação face à questão ambiental.
z.20) Disponibilizar transporte para recolhimento de material reciclável pela ASCAVAP em todas as escolas do Município, Sede e interior.

FUNÇÃO 13 CULTURA E TURISMO
Dar continuidade ao processo de estruturação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com recursos humanos e facilidades físicas, para 
que possa cumprir suas atribuições legais.
Apoiar a cultura de Brumadinho, valorizando os artistas locais, como cantores, compositores, grupos teatrais, bandas de música, grupos de 
Congado e Folia de Reis, Quadrilhas e outros diversos talentos e as diversas manifestações culturais do Município, inclusive com apoio ao 
artesanato, através do fortalecimento da produção artesanal. 
Criar no Município a Política de Incentivo à Cultura, através da criação da Lei de Incentivo à Cultura, com implantação de bibliotecas públicas 
e outros espaços de cultura para acesso à população em geral, na Sede e no interior do Município. 
Dar continuidade à parceria com “O Centro de Artes Contemporâneas – INHOTIM”, com a finalidade de realizar programas e projetos de 
interesse mútuo.
Incentivar a recuperação, preservação e resgate do patrimônio cultural do Município.
Promover, incentivar e apoiar as festividades religiosas e culturais em todo o Município, reformulando conceitualmente as logísticas dos 
diversos festivais que ocorrem no Município.
Promover, juntamente com a iniciativa privada, eventos de qualidade no Município.
Terminar a construção do Teatro Municipal / Centro Cultural, com inauguração e com ampliação do uso do espaço. 
Planejar, coordenar e fomentar as ações turísticas, observando as potencialidades do Município.
Implementar, em parceria com órgãos públicos, iniciativa privada e organizações não governamentais – ONG’S, o Plano Municipal de Turismo 
e o Plano Municipal de Cultura.
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Promover apoio técnico e/ou planejamento, coordenação e execução dos eventos tradicionais do município, nas áreas de cultura e turismo.
Promover cursos/ projetos de capacitação e qualificação de recursos humanos para atender as áreas de hotelaria em geral, turística e cultural 
do município.
Promover, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a sinalização turística do município.
Promover a divulgação, junto aos veículos de comunicação falada, escrita e televisiva do Brasil, a diversidade cultural, turística e ecológica de 
Brumadinho, com incentivo às ações já existentes na área de ecoturismo, como esportes de natureza/ balonismo/ vôo livre .
Construir os portais turísticos do Município, contendo todos os dados do turismo no Município, com informações sobre os equipamentos 
e espaços históricos e sobre os empreendimentos turísticos (pousadas, restaurantes e bares), com prioridade para as principais entradas/ 
saídas, sede, Casa Branca e Piedade do Paraopeba.
Implementar e consolidar os  dois eixos turísticos: Inhotim à Zona Sul de Belo Horizonte e Inhotim a Ouro Preto, via Piedade de Paraopeba e 
Casa Branca. 
Equipar e melhorar o Parque de Exposições do Município. 
Implementar a realização de festivais da canção e da gastronomia no Município.
Criar centros turísticos de atendimento ao turista nos portais e nas entradas do Município. 
Apoiar o desenvolvimento econômico sustentável no Município, focado no turismo (ECOTURISMO), com investimentos de apoio a ações que 
promovam um turismo realmente sustentável.
Incluir o Município de Brumadinho no Projeto “Rota do Turismo Religioso”, desenvolvido pela SETUR/MG em parceria com a Cúria Metropoli-
tana.
Destinar recursos oriundos do ICMS cultural para projetos culturais do Município, priorizando a Corporação Musical Nossa Senhora da Con-
ceição, de Conceição de Itaguá, visando à construção de sua Sede própria. 
Construir Empórios, em local de trânsito para o Inhotim, com facilidade de estacionamento, e no Centro do Município, no distrito de Aranha, 
conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 52/2006, para venda de produtos locais e artesanatos. 
Celebrar convênio com as entidades de Congado/Moçambique, Folia de Reis e Corporações/Bandas de Música do Município, visando à desti-
nação de recursos financeiros e técnicos para a manutenção das mesmas. 
Adquirir área e construir um espaço cultural destinado a ser um acervo sobre a história do Distrito de Conceição de Itaguá, com biblioteca 
pública e internet gratuita, dentre outros.

Buscar junto ao IEPHA e às empresas parceiras do Município, a restauração, conservação e preservação das estações ferroviárias do Municí-
pio, principalmente a de Marinhos, e transformação das mesmas em locais de convivência. 

      z.1) Celebrar Convênios com o SESI/SENAC e SEBRAE.

z.2) Criar o Arquivo Histórico do Município de Brumadinho, com fotos, documentos, publicações, periódicos e objetos que remetam à história 
e cultura de Brumadinho. 

z.3) Apoiar e fomentar a pesquisa histórica do Município de Brumadinho. 

z.4) Trazer para o Município a Campanha de Popularização do Teatro e Dança. 

z.5) Descentralizar os eventos e espaços culturais, levando-os às periferias e ao interior do Município. 

z.6) Criar no Município a Semana de Incentivo à leitura com atividades diversas. 

z.7) Elaborar e divulgar o Calendário Cultural e Turístico da cidade. 

z.8) Realizar a Feira do Livro – Criação do Agente de Leitura. 

z.9) Criar um Mercado Distrital em Marinhos, para comercialização de produtos agrícolas, artesanato e com espaço anexo para implantação 
do Museu e Arte e História Quilombola. 
z.10) Criar Postos de Informação Turística com o apoio de universidades qualificadas na área de turismo, para melhor aproveitamento da 
história de Brumadinho.

z.11) Criar no Município, em um ponto estratégico, parque arborizado, para recreação e lazer de pessoas de todas as idades.

FUNÇÃO 14 COMUNICAÇÃO
Realizar campanhas publicitárias, conforme demanda temporal e sazonal.
Elaborar e manter banco de dados.
Selecionar, mobilizar e realizar eventos oficiais diversos.
Realizar diversas matérias institucionais, dentre eles vídeos, áudios e impressos.
Coordenar a publicação de informativos/revistas de interesse da Prefeitura, bem como de peças publicitárias para rádio, jornal e televisão.
Adequar o serviço de entrega de correspondências no Município, implantando Postos do Correio nas localidades e bairros mais distantes da 
Sede, além da contratação de pessoal e realização de entrega domiciliar de correspondências nos distritos e nas localidades, com prioridade: 
distrito Sede (Bairros Regina Célia, Salgado Filho e Aurora; localidade de Córrego de Feijão; localidade de Soares; e Bairro Casa Branca). 
Articular junto à operadora de telefonia a instalação de telefone público nos locais do Município onde não existe, e dar manutenção aos 
existentes, principalmente naqueles mais distantes, com prioridade na localidade de Parque da Cachoeira.
Articular junto às operadoras de telefonia móvel a instalação de antenas nos locais do Município onde não existe, e a relocação das existen-
tes a uma distância mínima de 500m de quaisquer edificações, especialmente escolas, creches, hospitais e postos de saúde, com prioridade 
nas localidades de Parque da Cachoeira, Eixo Quebrado e Casa Branca. 
Promoção de mecanismos de transparência dos gastos públicos e site da Imprensa Oficial Municipal.
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FUNÇÃO 15 URBANISMO E HABITAÇÃO
Viabilizar estudos para implantação de projetos para melhoria de vias urbanas e de acesso às áreas rurais do município, asfaltando as 
estradas que interligam os distritos, com prioridade para: pavimentação asfáltica no trecho que liga a localidade de Águas Claras a Soares; 
do distrito Sede de Brumadinho a Eixo Quebrado, passando por Águas Claras; do distrito Sede até a localidade de Águas Claras; criação de 
acesso de entrada e saída para estrada de Piedade do Paraopeba com a BR 040; asfaltamento da estrada de Águas Claras, desde Soares até o 
entroncamento com a MG 040.
Construir avenidas, pontes, passarelas, viadutos, trincheiras e mata-burros no Município, priorizando a construção de viaduto/ponte, como 
alternativa para solução do trânsito da cidade, priorizando: distrito Sede (reforma da ponte principal da localidade de Soares; construção 
de um mata-burro na localidade de Eixo Quebrado, em frente à residência do Sr. Rodrigo; construção de uma ponte ligando os Bairros São 
Conrado e São Sebastião; providenciar melhorias na saída do Bairro São Conrado, que dá acesso à ponte do Lavrado).
Recuperar, manter, conservar e construir vias públicas e estradas vicinais, dando prioridade à conservação da estrada de carros de boi exis-
tente na localidade de Eixo Quebrado, ressaltando que a mesma possui mais de 100 anos de existência.
Pavimentar ruas, avenidas, praças e estradas vicinais e/ou proceder a melhorias, com prioridade para os seguintes locais do Município, articu-
lando projeto, licitação e execução para asfaltamentos dos seguintes trechos: 
• Casa Branca a Piedade do Paraopeba nos trechos 1 e 2;
• Córrego Ferreira a Piedade do Paraopeba;
• Casa Branca a Alberto Flores (Via Jangada e Córrego do Feijão), com negociação junto ao ministério das cidades e CVRD;  
• Sede a Conquistinha, trechos 1 e 2, com articulação junto à MMX;
• Sede a Bonfim, com negociações já iniciadas junto ao DER;
• Ramais de Bonfim, Mato Dentro, Toca/Maricota, Aranha/Casinhas, São José do Paraopeba, Martins, Córrego de Almas, Braga a Carneiros e 
Campinho/Barreiro;
Análise e estudos para complementação de asfalto em ruas, avenidas, praças e estradas vicinais no distrito da Sede e demais distritos do 
Município.
Construir avenidas sanitárias no Município.
Realizar obras relativas à infraestrutura básica das vias públicas e estradas, a exemplo de drenagem pluvial, canaletas, meio-fio e redutor de 
velocidade, em todo Município, Sede e interior, priorizando os Bairros Recanto da Aldeia e Jardim Casa Branca, na localidade de Casa Branca. 
Implementar programa de manutenção e construção de praças e espaços de convivência  em todo o município, com prioridade para  a 
localidade de Soares.
Construir, reformar e manter velórios municipais.
Reformar/ proceder melhorias nos cemitérios municipais, com ampliação de área onde se fizer necessário, priorizando: distrito Sede (reforma 
do cemitério das localidade de Córrego do Feijão, e Casa Branca, com construção de velórios); Distrito de Conceição de Itaguá (ampliação do 
cemitério). 
Coordenar intervenções em área de risco, promovendo a remoção e reassentamento de famílias.
Construir, em parceria com o Governo Estadual ou Federal, moradias para famílias de baixa renda, em especial famílias que habitam em áreas 
consideradas de risco e sujeitas a serem inundadas no período de chuva.
Promover a regularização fundiária em todo o município, trabalhando em parceria com os segmentos organizados da sociedade, em especial 
com a Promotoria Pública e os empreendedores responsáveis.
Reformar a Rodoviária Municipal, em parceria com os proprietários do espaço comercial, reativando o guarda-volumes.
Readequar os passeios e calçadas públicas, em atendimento ao Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas e de-
mais legislações pertinentes, com prioridade para as áreas centrais da cidade e o trecho que liga Sede do Município ao Distrito de Conceição 
de Itaguá.
Construção de Centro Administrativo Municipal.
Criar um Rodoanel que ligue o Inhotim ao Trevo da MG 040, próximo ao Hospital Municipal.

Contenção de encostas, com articulação junto ao Ministério das Cidades, priorizando a estrada do Parque Serra do Rola Moça, que liga a loca-
lidade de Casa Branca a Belo Horizonte. 

Duplicação da ponte existente na localidade de Marques e instalar passarela com defensa metálica na ponte. 

Construção de um elevador na ponte sobre o Rio Águas Claras, na divisa dos distritos Sede e Conceição de Itaguá, próximo ao bairro denomi-
nado “Rela”. 
Fazer a revitalização de toda a área central do Município e seu entorno, bem como dos centros urbanos do interior, com ênfase nas calçadas e 
padronização dos prédios públicos, como forma de divulgação e mostra da cidade ao mercado turismólogo. 

Revitalização das praças e jardins dos Bairros Jota, Centro, Santa Cruz, Santo Antônio, Bela Vista, Progresso e Presidente. 

Instalação de semáforo na Avenida Vigilato Braga, esquina com Quintino Bocaiúva, Centro de Brumadinho, e contratação de empresa espe-
cializada em trânsito, para que seja feito um estudo do trânsito em todo o Município de Brumadinho, na área central. 

Construção de uma praça no Bairro Grajaú, em local estratégico. 

Instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) nos seguintes locais do Município: Bairro Residencial Bela Vista (01 na Rua Américo Sales 
Barbosa e 02 na Rua Cassimiro Sales Barbosa); Bairro Progresso II (Rua Rio Manso, na altura do nº 210). 
Substituição do calçamento por asfalto nas Ruas José Ribeiro, Francisco do Prado, Angelino Miguel e Pedro Miguel, todas situadas na locali-
dade de Tejuco. 
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Verificar e fiscalizar a obra da galeria da Avenida Vigilato Braga, providenciando para que a rede de esgoto da galeria seja independente 
daquela da Avenida.

z.1) Construir redes de água fluvial nos locais do Município que ainda não possui, independente das redes de esgoto.

FUNÇÃO 16 COMÉRCIO E SERVIÇOS

a) Apoiar e incentivar as atividades de comércio de bens e serviços.
b) Formalizar parcerias com entidades públicas e privadas para fomento das atividades que possam contribuir para a ampliação das ações 
relativas ao comércio e prestação de bens e serviços.
c) Trabalhar em estreita colaboração, principalmente com as Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Econômico e Meio Ambiente, para a consecução de ações conjuntas de apoio ao comércio e bens e serviço; e monitorar e fiscalizar 
estabelecimentos de oferta de alimentos, para fazer cumprir a vigilância sanitária.
Criar no Município a Agência de Desenvolvimento Local, como forma de incentivo à microempresa, ao empreendedor individual e a empre-
sas de pequeno porte.
Implantar no Município uma fábrica de rações, como forma de beneficiar os produtores rurais do Município e população em geral, uma vez 
que existindo a fábrica no Município poderá ser ofertada ração de melhor qualidade e os preços poderão ser melhores devido à redução no 
custo com transporte.

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
a) Dar continuidade às ações do Contrato de Programa resultante do Convênio firmado entre o Município e a COPASA, para assegurar a 
implantação e a operação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas localidades onde a empresa detém a con-
cessão desses serviços.
 b) Acompanhar a execução pela COPASA, em parceria com o Município, do Plano de Saneamento Básico de Brumadinho, com prioridade 
para os seguintes locais do Município: distrito Sede (localidade de Córrego do Feijão – saneamento básico e fossas sépticas; localidade de 
Parque da Cachoeira – instalação de rede de água e Bairro Estreito, na localidade de Casa Branca – instalação de rede de água). 
c) Ampliar, melhorar e manter os serviços de manejo das águas pluviais, prevenção e controle de inundações urbanas do Município.
d) Ampliar e melhorar os serviços de limpeza urbana do Município.
e) Destinar adequadamente os entulhos e resíduos sólidos da construção civil, com implantação e operação de Área de triagem e transbor-
do – ATT, bem como Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil, ampliando e melhorando as ações de sensibilização e 
mobilização social, para reduzir a geração de resíduos, promover o reaproveitamento e praticar a coleta seletiva.
 f ) Suprir as deficiências de fornecimento de água nas localidades onde a titularidade dos serviços é da Prefeitura, ampliando o monitora-
mento da qualidade da água e garantir o suprimento onde é de responsabilidade da COPASA, prioritariamente nos distritos de São José do 
Paraopeba, Aranha (Sede e Melo Franco), Bairro Casa Branca e outros. 
 g) Padronizar e hidrometrar as ligações prediais de água distribuída às comunidades onde o Município é detentor dos serviços.
h) Elaborar projetos de captação de recursos para implantação e/ ou melhorias de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário nas localidades onde a Prefeitura é titular dos serviços, priorizando os Bairros Jangada, Jardim Casa Branca, Estreito e Bairro da Ponte, 
na localidade de Casa Branca. 
 i) Manter, modernizar e ampliar o sistema de abastecimento de água do distrito de Conceição de Itaguá, com prioridade para o Bairro Retiro 
do Brumado e Bairro Jangada, em Casa Branca (Melhorar o sistema da captação de água que atende o Bairro e substituir os canos que distri-
buem água aos moradores). 

 k) Implantação de infraestrutura e saneamento básico nas localidades do Município onde ainda não há, com prioridade: distrito Sede (loca-
lidade de Tejuco - seja solucionado principalmente o problema de esgoto a céu aberto; além do encanamento e melhoria no abastecimento 
de água e construção de fossas sépticas, principalmente nas Ruas Luiz Domingos, na Praça da Igreja e na Rua Tejuco; e na Escola Carmela 
Caruso Aluotto, em Casa Branca. 

Dragagem do rio paraopeba, com articulação junto ao Ministério das Cidades.

Canalização restante do córrego do bananal.

Implementar serviço de saneamento básico nas localidades do Município, principalmente naquelas que recebem um grande fluxo de turis-
tas, como Casa Branca e Piedade 

FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
Elaborar o Plano Diretor de Meio Ambiente e desenvolver ações estratégicas sobre o tema, definidas no referido Plano, bem como no Plano 
Diretor Municipal e Plano Plurianual.
Dar continuidade às ações da Agenda 21 Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, criando condições necessárias 
à preservação ambiental e a geração de trabalho e renda, em consonância com o desenvolvimento sustentável.
 Implementar no Município de Brumadinho o Programa ECOCRÉDITO.
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Apoiar iniciativas de ONG’S, Associações, empresas e instituições de ensino, voltadas para a preservação, conservação e recuperação ambien-
tal, que estejam em consonância com as Leis e Planos Plurianuais relacionados com o tema. 
Apoiar a ampliação da área do Parque Rola Moça.
Apoiar as ações da ASCAVAP, através de melhorias na sua infraestrutura, como: manutenção do atual veículo da coleta seletiva e aquisição de 
mais um caminhão, calçamento do pátio, esteira, ampliação do Parque e colocação da logomarca da ASCAVAP em tudo que tenha referência 
com a Associação, como seus equipamentos e galpões; reforma da prensa existente, aquisição de mais duas máquinas para execução do ser-
viço, bem como dar continuidade à parceria existente entre a Secretaria da Agricultura e a ASCAVAP, através da qual aproximadamente vinte 
famílias que trabalham na Associação são beneficiadas através da renda que adquirem com a venda dos produtos que plantam e vendem 
parte dele.
Administrar, manter e operar o Aterro Sanitário Controlado do Município, com aprimoramento do tratamento e destinação final de resíduos.
Viabilizar aterros de resíduos de construção civil e do Sistema de Controle de Resíduos Sólidos.
Revitalizar e conservar o curso d’água existente na rua principal do distrito de Aranha.
Incentivar a implantação e manutenção de sistemas alternativos de coleta e tratamento de esgoto em áreas não contempladas pelo contra-
to/convênio com a COPASA, principalmente no distrito de Conceição de Itaguá, com prioridade para o Bairro Retiro do Brumado.
Implementar programa de arborização urbana em todo o município, Sede e distritos.
Promover campanhas de educação ambiental, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com outros órgãos/ instituições inte-
ressadas, implantando cursos voltados à conscientização da população quanto à importância de preservação do meio ambiente e à qualifi-
cação dos profissionais atuantes na área.
Implementar e intensificar a fiscalização ambiental, especialmente no que tange à limpeza das  ruas e deposição de lixo em lotes vagos, 
procedendo à limpeza dos mesmos, na Sede e nos distritos do município, com recolhimento do lixo residencial diariamente, em horário 
específico, com prioridade: distrito Sede (localidade de Águas Claras).
Fiscalizar atividades e empreendimentos potencialmente causadores de degradação/ poluição, bem como atender a denúncias demandadas 
pela população.
Preservar e zelar pela conservação das áreas verdes do Município, reforçando o combate a empresas poluidoras existentes no Município, 
através da criação de programa para preservação de áreas verdes do Município, por moradores locais, em parceria com a administração 
municipal, através de projetos específicos reconhecidos e autorizados pelo Município.
Fiscalizar permanentemente as mineradoras que atuam no Município, para que haja efetivamente exploração sustentável (principalmente no 
que diz respeito à degradação provocada pelas mesmas, seja através das explosões que causam rachaduras, deslocamento de telhas nas mo-
radias, como através do trânsito de veículos pesados e/ou leves que passam em frente às escolas, comércio e residências, causando diversos 
transtornos, sendo que existe uma estrada alternativa para uso da mineradora).
Elaborar e desenvolver, preferencialmente por meio de parcerias, ações de proteção, conservação e recuperação/ preservação de nascentes 
e mananciais de abastecimento público.
Viabilizar, através de parcerias, programas de criação de reservas particulares do patrimônio natural, manutenção das áreas verdes munici-
pais e adoção de canteiros e praças.
Firmar parceria com instituições públicas, privadas e organizações não governamentais – ONG’s em questões relativas ao meio ambiente de 
interesse comum do Município.
Construir, reformar e/ou revitalizar as praças e jardins do Município, com prioridade: distrito Sede (Praça Nossa Senhora das Mercês, na locali-
dade de Tejuco).
Instalar lixeiras padronizadas para coleta seletiva em todos os bairros, distritos e localidades do Município, em pontos estratégicos, priorita-
riamente onde a demanda foi levantada nos diagnósticos da Agenda 21 Municipal, incentivando a coleta seletiva no Município, principal-
mente: Sede do Município (localidade de Parque da Cachoeira – Condomínio Coqueiro Velho e localidade de Eixo Quebrado).
Manter e administrar o Viveiro Público Municipal.
Proceder com as gestões necessárias junto aos órgãos ambientais competentes visando às licenças e autorizações para empreendimentos de 
titularidade do Município.
Adquirir e capacitar equipe para o uso de equipamentos de aferição de qualidade do ar, água e solo.
Elaborar Planos de Manejo das Unidades de Conservação Municipais.
Apoiar técnica, jurídica e operacionalmente as ações do CODEMA.
z. 1) Realizar vistorias técnicas e emitir pareceres acerca de requerimentos de corte ou poda de árvores em área urbana; instalação ou revali-
dação de licenças de empreendimentos no território municipal, e outras demandas.
z. 2) Realizar gestões junto aos órgãos competentes visando à habilitação do Município para recebimento do ICMS Ecológico relativo a Uni-
dades de Conservação existentes em seu território, bem como aos serviços de saneamento.
 z. 3) Construir o Centro de Referência de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental, com a participação da ASCAVAP.
z.4) Implantar e apoiar as Brigadas de Incêndio existentes no Município, destinando verba com subsídio para equipamentos de combate, 
segurança pessoal e insumos necessários, além do incentivo à criação de novas brigadas e remuneração dos brigadistas. 
z.5) Inibir ocupação predatória às margens do Rio Paraopeba e de seus tributários. 
z.6) Proceder à limpeza de todos os córregos existentes no Município, com prioridade para aquele que se situa entre as localidades de Águas 
Claras e Eixo Quebrado, com rebaixamento de manilhas e com aumento de seus diâmetros, além da recomposição das margens. 
z.7) Recuperação/ revitalização das margens dos rios do Município, principalmente o Águas Claras e Rio Manso.
z.8) Criar no Município um Meliponário Rural (coleção de colmeias de abelhas sem ferrão), tendo por objetivo principal a fixação do homem 
no campo e como forma de ensinar agricultores familiares a trabalharem com abelhas sem ferrão nas suas culturas e ter ao mesmo tempo 
uma renda extra com subprodutos da abelha
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FUNÇÃO 19 INDÚSTRIA
Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação de um Distrito Industrial no Município, com a conseqüente desapro-
priação de área destinada à sua implantação.
Realizar gestões junto a empresas mineradoras que atuam no Município, na busca da viabilidade de se processar, no Município, pelo menos 
parte do minério extraído, através da construção de indústrias siderúrgicas em Brumadinho.

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA
Criar o Mercado Central Municipal, para exposição e comercialização de artesanato, produtos rurais e serviços, onde possa funcionar a atual 
feira livre dos produtores de Brumadinho.
Criar no Município a Política de Incentivo à Agricultura Familiar e Orgânica e promover o seu fomento.
Implantar uma agroindústria para beneficiamento do leite para fornecimento a escolas municipais, creches e entidades beneficentes.
Manter e ampliar o programa de aquisição de alimentos, que será implementado no Município em parceria com o Ministério de Desenvolvi-
mento Social.
Manter e ampliar a frota de patrulha mecanizada e implementos agrícolas, dando continuidade ao programa de apoio ao agricultor familiar.
Manter/celebrar convênios com os governos Federal e Estadual, dando especial atenção à EMATER, IMA e INCRA, para apoio ao agricultor e 
ao pecuarista do Município e para fomentar a produção vegetal e animal.
Apoiar a comercialização da produção agrícola e seus derivados, incentivando o desenvolvimento da agroindústria e do turismo rural no 
Município.
Promover a extensão rural, incentivando e apoiando o desenvolvimento da agricultura familiar e orgânica no Município.
Manter o programa de inseminação e ampliá-lo, de forma que possa atender mais produtores do Município.
Ampliar a área de atendimento na zona rural, aumentando o número de agricultores atendido pela (SMDEAA).
Apoiar as associações de produtores rurais e comunitários em seus programas e atividades.
Promover a capacitação de agricultores em agroindústria, meio ambiente e práticas agrícolas sustentáveis.
Implantar no Município de Brumadinho o Barracão do Produtor Rural.
Criar a Cooperativa dos Produtores Rurais de Brumadinho.

QUADRO – “A”
AVALIAÇÃO DE TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

A - ESPECIFICAÇÃO Exercício Financeiro
2010 2011 2012

10000000 – RECEITAS CORRENTES 110.335.841,40 133.371.803,48 161.475.300,74
11000000 – Receita Tributária 13.869.662,20 20.189.825,50 26.622.519,35
12000000 – Receita de Contribuições 957.640,16 1.086.265,27 985.208,17
13000000 – Receita Patrimonial 638.021,79 1.946.261,21 1.275.739,44
14000000 – Receita Agropecuária
15000000 – Receita Industrial
16000000 – Receita de Serviços 2.393,84 346.992,06 26.563,00
17000000 – Transferências Correntes 93.273.193,33 106.961.384,73 130.168.904,57
19000000 – Outras Receitas Correntes 1.594.930,08 2.841.074,71 2.396.366,21
20000000 – RECEITAS DE CAPITAL 11.652.009,74 4.368.979,88 3.017.739,50
21000000 – Operações de Crédito 3.127.320,56 2.494.336,34 561.083,48
22000000 – Alienação de Bens 565.350,00
23000000 – Amortização de Empréstimos 
24000000 – Transferências de Capital 7.959.339,18 1.874.643,54 2.456.656,02
25000000 – Outras Receitas de Capital
DEDUÇÃO PARA FUNDEB 10.605.961,76 10.463.395,42 11.786.685,60
DEDUÇÃO EXCETO FUNDEB 45.885,33 44.117,09 57.467,01
TOTAL GERAL 111.336.004,05 127.233.270,85 152.648.887,63

Variação Comparativa das Receitas 14,27%
19,97%

B - ESPECIFICAÇÃO Exercício Financeiro
2010 2011 2012

300000 – DESPESAS CORRENTES 83.364.101,13 99.460.029,88 126.335.114,78                 
310000 – Despesas de Custeio 43.389.762,69 49.343.081,74 65.274.082,04
320000 – Juros da Dívida 112.599,23 334.882,76 522.586,39
330000 – Transferências Correntes 39.861.739,21 49.792.065,38 60.538.446,35
400000 – DESPESAS DE CAPITAL 18.162.736,68 19.926.623,29 29.549.149,04
410000 – Investimentos 17.337.261,82 18.818.508,73 28.553.143,62
420000 – Inversões Financeiras
430000 – Amortização da Dívida 825.474,86 1.108.114,56 996.005,42
450000 – Transferências de Capital
900000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL 101.526.837,81 119.386.653,17 155.884.263,82
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RESULTADO NOMINAL (A – B) 9.809.166,24 7.846.617,68 (3.235.376,19)

QUADRO – “B”
EXPECTATIVA DE TRÊS EXERCÍCIOS SEGUINTES
METAS FISCAIS

A - ESPECIFICAÇÃO Exercício Financeiro
2014 2015 2016

10000000 – RECEITAS CORRENTES 177.625.830,80 195.388.413,88 214.927.255,27
11000000 – Receita Tributária 29.284.771,28 32.213.248,41 35.434.573,25
12000000 – Receita de Contribuições 1.083.728,99 1.192.101,89 1.311.312,08
13000000 – Receita Patrimonial 1.403.313,38 1.543.644,72 1.698.009,19
14000000 – Receita Agropecuária
15000000 – Receita Industrial
16000000 – Receita de Serviços 29.219,30 32.141,23 35.355,35
17000000 – Transferências Correntes 143.185.795,02 157.504.374,52 173.254.811,97
19000000 – Outras Receitas Correntes 2.639.002,83 2.902.903,11 3.193.193,42
20000000 – RECEITAS DE CAPITAL 29.874.883,60 31.688.289,04 34.857.117,94
21000000 – Operações de Crédito 4.261.688,79 4.520.373,30 4.972.410,63
22000000 – Alienação de Bens 128.535,89 136.338,02 149.971,82
23000000 – Amortização de Empréstimos 
24000000 – Transferências de Capital 25.484.685,92 27.031.577,72 29.734.735,49
25000000 – Outras Receitas de Capital
DEDUÇÃO PARA FUNDEB 12.738.146,20 13.511.351,67 14.862.486,83
DEDUÇÃO EXCETO FUNDEB
TOTAL GERAL 194.762.568,20 213.565.351,25 234.921.886,38

B – ESPECIFICAÇÃO Exercício Financeiro
2014 2015 2016

300000 – DESPESAS CORRENTES 138.968.626,26 152.865.488,88 168.152.037,77
310000 – Despesas de Custeio 71.801.490,24 78.981.639,27 86.879.803,20
320000 – Juros da Dívida 574.845,03 632.329,53 695.562,49
330000 – Transferências Correntes 66.592.290,99 73.251.520,08 80.576.672,09
400000 – DESPESAS DE CAPITAL 32.504.063,94 35.754.470,34 39.329.917,37
410000 – Investimentos 31.408.457,98 34.549.303,78 38.004.234,16
420000 – Inversões Financeiras
430000 – Amortização da Dívida 1.095.605,96 1.205.166,56 1.325.683,21
450000 – Transferências de Capital
900000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL 171.472.690,20 188.619.958,82 207.481.955,14
RESULTADO NOMINAL (A – B) 23.289.878,00 24.945.392,03 27.439.931,24

Obs.: As projeções envolvendo o ciclo 2014 a 2016, foram estimados considerando a aplicação do INPC-IBGE, acumulado nos 12 meses ante-
riores, totalizando o fator de correção de 6,1978%, ainda, o crescimento real das receitas das receitas e transferências de 3,8022%, alçando o 
índice total de 10%.

QUADRO “C”
AVALIAÇÃO EXERCÍCIO DE 2012
METAS FISCAIS

A - ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA/2012
PREVISÃO REALIZAÇÃO VARIAÇÃO %

10000000 – RECEITAS CORRENTES 126.054.000,00 161.475.300,74 35.421.300,74 128,10%
11000000 – Receita Tributária 17.826.000,00 26.622.519,35 8.796.519,35 149,34%
12000000 – Receita de Contribuições 1.000.000,00 985.208,17 - 14.791,83 98,52%
13000000 – Receita Patrimonial 1.641.000,00 1.275.739,44 - 365.260,56 77,74%
14000000 – Receita Agropecuária
15000000 – Receita Industrial
16000000 – Receita de Serviços 4.000,00 26.563,00 22.563,00 664,07%
17000000 – Transferências Correntes 104.251.000,00 130.168.904,57 25.917.904,57 124,86%
19000000 – Outras Receitas Correntes 1.332.000,00 2.396.366,21 1.064.366,21 179,91%
20000000 – RECEITAS DE CAPITAL 24.036.000,00 3.017.739,50 - 21.018.260,50 12,55%
21000000 – Operações de Crédito 1.000.000,00 561.083,48 - 438.916,52 56,11%
22000000 – Alienação de Bens 111.000,00 - 111.000,00



Brumadinho, 30 de agosto de 2013 Página 21 de 26Diário Oficial de Brumadinho - Edição 30

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

23000000 – Amortização de Empréstimos 
24000000 – Transferências de Capital 24.925.000,00 2.456.656,02 - 20.468.343,98 9,85%
25000000 – Outras Receitas de Capital
DEDUÇÃO PARA FUNDEB

- 10.890.000,00
- 11.786.685,60 - 896.685,60

87,62%DEDUÇÃO EXCETO FUNDEB - 57.467,01 -57.467,01
TOTAL GERAL 139.200.000,00 152.648.887,63 13.448.887,63 9,66%

B - ESPECIFICAÇÃO Despesa Realizada/2012
PREVISÃO REALIZAÇÃO VARIAÇÃO %

300000 – DESPESAS CORRENTES 99.950.400,00 126.335.114,78 26.384.714,78 126,40%
310000 – Despesas de Custeio 49.072.657,04 65.274.082,04 16.201.425,00 33,01%
320000 – Juros da Dívida 690.800,00 522.586,39 (168.213,61) 76,65%
330000 – Transferências Correntes 50.186.942,96 60.538.446,35 10.351.503,39 120,62%
400000 – DESPESAS DE CAPITAL 39.239.600,00 29.549.149,04 (9.700.450,96) 75,30%
410000 – Investimentos 37.837.600,00 28.553.143,62 (9.284.456,38) 75,46%
420000 – Inversões Financeiras
430000 – Amortização da Dívida 1.402.000,00 996.005,42 (405.994,58) 71,04%
450000 – Transferências de Capital
900000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 (10.000,00)
TOTAL GERAL 139.200.000,00 155.884.263,82 16.684.263,82 111,98%

QUADRO “D”
METAS FISCAIS
METAS E RESULTADOS FISCAIS DO MUNICÍPIO
Art.4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000

Discriminação 2010 2011 2012 2010 2011 2012
FIXADO EXECUTADO FIXADO EXECUTADO FIXADO EXECUTADO

A – RECEITA TOTAL 107.968.000,00 111.336.004,05 121.600.554,46 127.233.270,85 139.200.000,00 152.648.887,63
B – DESPESA 107.968.000,00 101.526.837,81 121.600.554,46 119.386.290,57 139.200.000,00 150.110.342,15
C – RESULTADO NOMINAL 9.809.166,24 7.846.980,28 2.538.545,48
D – RESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃO
QUADRO “E”

2010 2011 2012
DÍVIDA FUNDADA
INSS            363.627,50 579.520,71 0,00
FGTS 80.931,97 42.589,20 0,00
ATERRO SANITÁRIO 3.127.320,56 4.730.717,07 4.743.787,30
FINAME PROVIAS 824.372,56 1.021.662,01

TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA 3.571.880,03 6.177.199,54 5.765.449,31

DÍVIDA FLUTUANTE 2010 2011 2012
A. Depósitos 1.028.972,39 1.628.213,12
B. Restos a Pagar Exercício Atual 5.370.204,17 8.342.994,24 5.769.251,58
C. Restos a Pagar Exercícios ant. 2010/2011 1.813.392,58 1.910.387,50 3.659.738,94

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE 8.212.569,14 10.253.381,74 11.057.203,64

TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA 11.784.449,17 16.430.581,28 16.822.652,95                

QUADRO – “F”
Art.4º, Parágrafo 2º, Inciso III da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

TÍTULOS 2010 2011 2012

ATIVO

Ativo Financeiro 19.718.322,34 31.509.260,14 29.467.512,70
Ativo Permanente 102.689.465,32 112.614.787,36 120.724.601,82
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Dívida Ativa/Almoxarifado 8.041.130,06 10.604.779,25 10.920.377,82
TOTAL DO ATIVO 130.448.917,72 154.728.826,75 161.112.492,34

PASSIVO

Passivo Financeiro 8.212.494,14 11.787.703,22 11.118.459,52
Passivo Permanente 3.571.880,03 6.177.199,54 5.765.449,31
Incorporações Autarquias
Total do Passivo 11.784.374,17 17.964.902,76 16.883.908,83

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido 118.664.543,55 136.763.923,09 144.228.583,51
TOTAL GERAL 130.448.917,72 154.728.826,75 161.112.492,34

Quadro “G”
Metas Fiscais
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Art.4º, Parágrafo 2º, Inciso V da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

A expansão das despesas de caráter continuado será nula, face ao controle rígido das despesas e a previsão de se atingir superávit 
primário, que possibilitem a redução sistemática da Dívida Pública.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Art.4º, Parágrafo 3º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Foi estabelecido um superávit nominal que será alocado na Lei Orçamentária Anual, na forma de Reserva de Contingência, onde parte 
desta citada reserva, aproximadamente 2%, será reservada para eventuais riscos fiscais como despesas judiciais extraordinárias e 
outros passivos contingentes.

LEI 1.999, de 30 de agosto de 2013.
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes por pelo menos um funcionário das 
escolas, creches ou centros de educação infantil instalados no Município de Brumadinho/MG 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 - Fica determinado por esta Lei que as escolas, creches ou centros de educação infantil, públicos ou privados, estabelecidos no Municí-
pio de Brumadinho, que atendam crianças e adolescentes, deverão possuir, durante todo o período de expediente, pelo menos um funcioná-
rio ou professor habilitado em curso de primeiros socorros e prevenção de acidentes.
Art. 2º - Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializados na área.
Parágrafo Único: O curso de que trata a presente Lei deverá ser feito por pelo menos um funcionário dos estabelecimentos educativos men-
cionados no art. 1º.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 30 de agosto de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº  227 DE 30 DE AGOSTO DE 2013
“Dispõe sobre a convocação da III Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas e dá outras providências.” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII da Lei Orgânica Municipal, 
CONSIDERANDO a discussão e deliberação do Conselho Municipal de Políticas Antidrogas – COMAD de Brumadinho, em conjunto com a Se-
cretaria Municipal de Ação Social – SMAS, a Lei Municipal Nº 1.689/2008, Lei Municipal 1.731/2009, Decreto Municipal Nº 158 de 13 Junho de 
2013, Decreto Municipal Nº 222 de 22 Agosto de 2013, Resolução COMAD 001, 002, 003, 004, 005, 006/2013, em conformidade com o Decreto 
Estadual NE Nº 46.280 de 22 de julho de 2013, Resolução da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude SEEJ Nº 51/2013”, 
DECRETA
Art. 1º. Fica convocada a III Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas no âmbito do Município de Brumadinho, que terá como tema 
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principal: Políticas Públicas Sobre Drogas: Avanços, Desafios e Perspectivas. 
Art. 2º. A III Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas realizar-se á na data de 11 de setembro de 2013 na Câmara Municipal de Brumadi-
nho no horário de 7h e 30m ás 17h. 
Art. 3º.Fica a cargo da Comissão Organizadora da Conferência, instituída pelo Conselho Municipal Antidrogas – COMAD através da resolução 
nº 003/2013 de 25 de julho de 2013, deliberar sobre o formato e outras orientações da mesma. 
Art. 4º. Os casos omissos referentes à organização e acompanhamento da III Conferência de Políticas sobre Drogas serão resolvidas pela pró-
pria Comissão. 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, 30 de agosto de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 229 DE 30 DE AGOSTO DE  2013 
Dispõe sobre a transferência simbólica da sede governamental do Município de Brumadinho para o Distrito de Piedade do Paraopeba no dia 8 
de setembro de 2013.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO  que o jubileu dos 300 anos de existência do Distrito de Piedade do Paraopeba merece uma digna comemoração;
CONSIDERANDO a importância histórica deste Distrito para o Município de Brumadinho,
CONSIDERANDO que será uma justa homenagem ao Distrito de Piedade do Paraopeba e a seu povo a transferência simbólica da sede gover-
namental do Município de Brumadinho para o Distrito de Piedade do Paraopeba, no dia das comemorações do seu jubileu, em 08/09/2013,
DECRETA:
Art.1°. Fica transferida, simbolicamente, a sede governamental do Município de Brumadinho, no dia 8 de setembro de 2013, para o Distrito de 
Piedade do Paraopeba, para integrar as celebrações alusivas aos 300 anos do Distrito. 
Art. 2º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de agosto de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 055/2013 Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS mediante fornecimento 
parcelado pelo prazo até 31.12.2013, sendo vencedoras as empresas: COMERCIAL VENER LTDA - EPP, WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA-ME, GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA - ME, IDEAL QUÍMICA INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA – ME, A 
LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- EPP, Valor global: R$ 107.784,40 - Dotações Orçamentárias 020501.1236500132032.3.3.90.30.00, 020
501.1236100122024.3.3.90.30.00, 020501.1236600142033.3.3.90.30.00,020501.1212200112020.3.3.90.30.00.Antônio Brandão/Prefeito – 30 de 
agosto de 2013.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 073/2013 Objeto: Aquisição de MATERIAL HIDRAULICO PARA RENOVAÇÃO REDE DE ÁGUA DISTRITOS DE JANGADA E 
CASA BRANCA, mediante fornecimento único, para Secretaria Municipal de Obras, sendo vencedoras as empresas: ALEXANDRE MAGNO LEAL 
– ME, CONEXSAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA-ME, MERCEARIA INDIANAPOLIS LTDA - EPP, PREGÃO MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES E UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA, Valor global: R$ 71.707,47 - Dotação Orça-
mentária 022301.1751200332151.Antônio Brandão/Prefeito – 29 de agosto de 2013.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 085/2013 Objeto: Aquisição de MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO - DIVERSOS, mediante fornecimento único, para Secre-
taria Municipal de Governo e Secretaria Municipal Administração, sendo vencedora a empresa: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS – CPF 
813.033.516-68 - ME, Valor global: R$ 26.333,00 - Dotação Orçamentária 021901.0413100031041 e 021501.0412200051038. Antônio Brandão/
Prefeito – 29 de agosto de 2013.

MEM.N° 28/SMA/DGC
30 de Agosto de 2013
Á Comunicação,
Segue extrato de contrato para publicação:
A PMB torna público:  Contrato nº 141/2013, Tomada de preço 01/2013, Empresa Cone PP Consultoria Ltda. Acerto em contrato Original valor 
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R$ 1.445.159,93 Contratante: Prefeitura Mun. De Brumadinho/MG, Antônio Brandão/ Prefeito. Fiscalização: Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação/SEPLAC.
Esterlina Ferreira Costa
Departamento de Gestão de Contratos

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Administrativo 0094/2012
O Processo Administrativo nº 0094/2012, veio concluso à esta Procuradoria, em virtude de impedimento legal do Sr. Secretário da Fazenda, 
competente para prolatar decisão nesta instância, em virtude de sua relação civil com a Reclamante, tudo nos termos do Decreto 050/2013.
Com efeito dispõe o Decreto 050/2013:
Art. 21- Sendo impedida e ou suspeita a autoridade julgadora de primeira instância em atuar em processo administrativo, em razão da matéria 
ou pessoa, os autos serão remetidos originariamente, à Procuradoria Geral do Município.
Registro, por oportuno, que a Reclamação foi protocolizada nesta casa em 15 de Dezembro de 2010 sendo autuada em 05 de março de 2012.
RELATÓRIO
Adoto, por fidedigno o relatório produzido pelo parecer acostado às fls. acrescentando somente que tangencialmente a requerente argui a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal 056/2009.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
Para melhor orientação solicitei a manifestação da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Fazenda, que através da Ilustre Agente Fiscal 
de Tributos, Dra. Ângela Brígida Braga produziu esmerado trabalho, de suma importância para decidir os pleitos formulados pela reclamante.
O primeiro pedido a ser examinado e decidido diz respeito ao inconformismo da reclamante, sobre valor do IPTU relativo ao ano de 2010, 
impugnando o lançamento no cadastro por entender ser ele de valor exorbitante. A reclamante acrescenta pedido de nova avaliação dos lotes 
de sua propriedade e a revisão dos valores.
Registro que os valores relativos ao IPTU do ano de 2010, estabelecidos pela Lei 056/2009, foram motivo de fortíssima reação popular em 
razão do extraordinário aumento em relação ao ano de 2009.
A vontade da administração Pública se manifesta tão somente dentro dos limites do ordenamento jurídico, não tendo poderes para reduzir 
valores de impostos fixados em Lei, razão a inviabilizar o pleito da reclamante no sentido de revisar valores dos IPTUS, relativos aos imóveis de 
sua propriedade. Há, contudo, lançamento realizado em manifesto equívoco,como o relativo ao lote 35, que deve ser objeto de correção.
Com efeito, constata-se que o lote nº 35 (trinta e cinco) teve as suas dimensões reduzidas em virtude de desapropriação, conforme se verifica 
pela escritura que ora acosto à esta decisão, determinando a sua juntada aos autos. 
Registre-se ainda, por oportuno, que a despeito do forte inconformismo manifestado pelos contribuintes, o município não foi intimado de 
nenhuma decisão judicial relativamente à Lei 056/2000, desconstituindo qualquer de suas normas.
Como ressaltado, a administração não tem poderes para alterar os dispositivos da Lei de regência do IPTU impugnado, ou seja a Lei Municipal 
056/2009, o que só seria possível através de provimento judicial, o que ensejaria também o controle difuso da constitucionalidade da norma, 
se questionada.
A Constituição Federal, relativamente ao IPTU dispõe:
Art. 156. Compete ao Município instituir imposto sobre:
I- Propriedade predial e territorial urbana;
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º,inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:
I- Ser progressivo em razão do valor do imóvel;
II- Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
Art. 182- A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
O ordenamento constitucional elegeu assim, como âncora do IPTU o princípio da progressividade, que constitui evidente materialização do 
princípio da capacidade contributiva.
DA INCONSTITUCIONALIDADE E DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS.
A petição em que a reclamante manifesta seu inconformismo relativamente ao IPTU de 2010, faz referências a eventuais danos provocados 
à sua propriedade, por obras executadas pelo Poder Público, fatos insusceptíveis de serem examinados no presente feito e possíveis de ser 
objeto de ação judicial adequada.
Argui também, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei 056/2000, o que também foge desta alçada administrativa, o que seria possível 
através de eventual arguição em processo judicial a ensejar o controle difuso da constitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINIAÇÃO PÚBLICA.
A Consituição Federal dispõe:
Art. 149-A- Os Município e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III
Parágrafo Único- É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
A Lei Municipal nº1.324, dispõe:
Art. 2º- A Contribuição de Iluminação Pública- CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, direta-
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mente ou através de concessionária.
A prova coligida nos autos informa, sem deixar dúvidas, que a iluminação pública foi implantada na via onde se situam os lotes 39 e 40, 
somente no ano de 2012, o que atrai a procedência do pedido relativamente a estes imóveis, mantendo-se subsistentes a cobrança relativa ao 
lote 35, já que relativa ao lote 36 é objeto de cobrança na fatura de prestação de serviços desta natureza.
Face ao exposto, julgo procedente em parte a reclamação, para:
a- Determinar a retificação dos lançamentos do IPTU 1010/2011 e 2012 incidentes sobre o lote 35, da quadra 05 do bairro Silva Prado, para 
contar a area de 404,91m2 (quatrocentos e quatro metros e noventa e um centavos), a incidir o tributo,mantendo-se subsistentes os demais 
lançamentos relativos aos lotes 36, 39 e 40 da quadra 05 do bairro Silva Prado.
b- Determinar o cancelamento dos lançamentos da Contribuição de Iluminação Pública lançados sobre os lotes 39 e 40 da quadra 13, do bair-
ro Silva Prado, relativos aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, mantendo-se subsistentes os lançamentos relativos aos lotes 35 e 36 da quadra 05 
do bairro Silva Prado.
c- Determinar a alteração do Cadastro Imobiliário Municipal no sentido de que no BCI passe a contar a nova área resultante do remembramen-
to entre a área remanescente do lote 35, com a área do lote 36, resultando no lote 36-A com área de 765,00m2 (setecentos e sessenta e cinco 
metros quadrados), da quadra 05 do bairro Silva Prado.
d- Determinar a intimação da requerente para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente decisão administrativa, ficando a 
mesma NOTIFICADA de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 20 (VIENTE) DIAS., A CONTAR DA DATA DA JUNTADA 
AOS AUTOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO;
e- Determinar que se dê ciência desta decisão ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização- DAF, da Secretaria Municipal da Fazenda;
f- Considerando que os valores apurados para fins de redução do crédito tributário ultrapassa o teto previsto no art. 247 do CTM, determino a 
remessa destes autos para instância superior para reexame necessário.
Brumadinho, 09 de Agosto de 2013.
Walter José de Matosinhos
Procurador Geral.

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000017/2011
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO  
REQUERENTE: LEONARDO MAURÍCIO DINIZ  E OUTRO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000017/2011, passo 
ao                                                                                                                                                                                                                 
 RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual Leonardo Maurício Diniz e outra, portador do CPF nº 125.357.106-68, residente e domici-
liado na rua Sapucaia, nº 11, Bairro Retiro das Pedras, Brumadinho/MG, requer “devolução de valor pago a maior de ITBI, quando da transferên-
cia do imóvel citado.”
Por ocasião do requerimento foram juntados cópia Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, cópia do Registro Imobiliário do 
imóvel transmitente e cópia do comprovante de pagamento do ITBI.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se no Formulário de Solicitações que o requerente não fundamentou seu pedido, o que carreou o cerceamento da defesa por parte da 
Fazenda Pública Municipal. Cumpre-nos, portanto, justificar a incidência,  as alíquotas aplicadas o valor cobrado do tributo.
A competência tributária do ITBI foi conferida aos municípios pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 156, inciso  II..Vejamos:
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
Esta competência constitucional foi regulamentada através da Lei Municipal nº 1.765/2009 que institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis “INTER-VIVOS” no âmbito do município de Brumadinho, nos seguintes termos:
LEI MUNICIPAL Nº 1765/2009
DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA     
Art. 1º- O Imposto sobre a Transmissão “Inter-Vivos” a qualquer título, por ato oneroso, incide sobre:
I – transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
II – transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
III – cessão de direitos relativos às transmissões auferidas nos incisos anteriores.
               DAS ALÍQUOTAS
Art. 10 – O imposto será pago de acordo com as seguintes alíquotas:
I – Nas Transmissões e cessões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação, a que se refere a Lei Federal 4.380, de 21 de agosto de 
1954, 1% (um por cento);
II – 2% (dois por cento), nas demais transmissões ou cessões a título oneroso. 
Como visto, as transmissões imobiliárias financiadas de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), têm alíquota dife-
renciada. 
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DOM
B R U M A D I N H O

No entanto como consta no Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda e no Registro Imobiliário anexo, o contrato foi celebrado 
da seguinte forma: “VALOR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL-  R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais),  FORMA DE PAGAMENTO DO 
PREÇO DE COMPRA E VENDA (em R$):  a- Com recursos próprios R$ 608.200,00 (seiscentos e oito mil e duzentos reais),  b- com recursos do 
FGTS: 0,00, c- com recursos deste financiamento: R$ 341.800,00 (trezentos e quarenta e um mil e oitocentos reais), VALOR DO IMÓVEL PARA 
FINS DE VENDA EM PÚBLICO LEILÃO- R$ 1.177.800,00 (um milhão, cento e setenta e sete mil e oitocentos reais)”. 
Sendo assim, verificou-se que o valor financiado pela credora Caixa Econômica Federal de R$ 341.800,00, não se enquadrou no Sistema Finan-
ceiro de Habitação, conforme consta no registro do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Quitado, 
Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE, Fora do SFH, No Âmbito do Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI, n.º 155550904137, R-13 e R-14 da matrícula anexa, devendo incidir a alíquota normal de 2% (dois por cento) prevista no 
inciso II do art. 10 do mesmo diploma legal. (grifo nosso).
Vislumbra ainda que o valor venal/compra e venda do imóvel para cálculo do ITBI é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), as-
sim, tão somente sobre esta quantia deverá incidir a alíquota normal de 2% (dois por cento) prevista no inciso II do art. 10 do mesmo diploma 
legal e não sobre o valor de R$ 1.177.800,00, a qual foi calculada como 1% (um por cento) sobre o valor financiado de R$341.800,00 e 2% (dois 
por cento) sobre o valor de R$ 836.000,00, como se fosse recursos próprios, enquadrando o mesmo no Sistema Financeiro de Habitação.
 Neste norte podemos concluir que, no caso em exame, por ocasião da feitura dos cálculos do tributo incidente sobre a transmissão imobiliá-
ria, as alíquotas foram aplicadas erroneamente, logo os valores encontrados não são legítimos, devendo ter sido recolhido o valor de 2% (dois 
por cento) sobre R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), ou seja, R$19.000,00 (dezenove mil reais) do ITBI, mais R$2,50 (dois reais e 
cinquenta centavos) de taxa de expediente e não o valor de R$ 20.140,50 (vinte mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos) o qual foi 
recolhido.
Em suma, mister esclarecer que o requerente não é titular do direito de alíquota diferenciada prevista no inciso I do art. 10 do mesmo diploma 
legal. Porém, a base de cálculo correta, a ser utilizada para determinação do valor do tributo devido é o valor de compra e venda do imóvel e 
não o valor para fins de venda em público leilão, conforme foi.
Extrai-se, portanto que a diferença entre o valor do tributo recolhido e o valor que era devido é de R$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito 
reais).  
 Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no artigo 156 da CF/88 e artigo 10, incisos I e II da Lei Munici-
pal nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO formulado por Leonardo Maurício Diniz e outra, razão pela qual DETERMINO A 
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO no valor de R$ 1.138,00 (um mil, cento e trinta e oito reais) na conta corrente nº 407331-2, agência 3609-9 do Banco 
Brasil, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
b) Dê ciência ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal para que tome providências no sentido de fazer as anotações neces-
sária na “Declaração para Lançamento ITBI – INTER-VIVOS”, bem como no SIAP – Sistema Integrado de Administração Pública.
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do Requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, 
ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do CTM; 
d) Tendo em vista que o valor do tributo recolhido a maior, a ser restituído, ultrapassa o teto previsto no art. 247 do CTM, determino a remessa 
dos autos à instância superior para reexame necessário.
 Publique-se, intime-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 23 de agosto de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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