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LEI Nº 2.054 DE 14 DE MAIO DE 2014 

 

“Cria o ‘Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável’ 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 criado, no âmbito do Município de Brumadinho, o “Prêmio Cidadão 

Brumadinense Sustentável”, visando reconhecer e valorizar as pessoas e/ou entidades que 

destacadamente contribuem para transformar Brumadinho em uma cidade mais democrática, 

justa, saudável e solidária. 

 

Art. 2º - O processo de seleção, escrutínio e premiação dos cidadãos agraciados com 

o “Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável” será viabilizado e coordenado por Comissão 

de Premiação, composta por: 

I. Parlamentares que presidem as Comissões Permanentes da Câmara Municipal; 

II. Um representante do Poder Público Municipal; 

III. Três representantes de quaisquer entidades da sociedade, que se mostrem 

interessadas; 

IV. Dois representantes de quaisquer organizações do terceiro setor (Associações, 

ONG’s – Organizações Não governamentais, OSCIP‘s – Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público), que se mostrem interessadas. 

 

§ 1º - Os representantes referidos nos incisos III e IV serão escolhidos em reunião 

especialmente convocada para este fim, dada ampla publicidade através dos jornais do 

Município, e ainda no DOM – Diário Oficial do Município, nos painéis dos órgãos do Poder 

Público Municipal, e nas redes sociais, com, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da realização 

da referida reunião.   

 

a) As entidades interessadas em participar da referida reunião devem apresentar 

documentação comprobatória de sua situação legal, podendo ser apenas Ata de Posse da 

Diretoria e algum documento legal do(s) representante(s).   
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§ 2º - Acaso as entidades referidas nos incisos III e IV não participem da reunião 

referida no parágrafo anterior ou participem e não indiquem seus representantes, a Comissão 

de Premiação ficará composta apenas pelos membros referentes aos incisos I e II.   

 

§ 3º - Em sua primeira reunião, a Comissão de Premiação deverá escolher, entre seus 

membros, um Coordenador, um Vice-Coordenador e um Secretário.    

 

§ 4º - O certame será realizado, anualmente, nos meses de setembro, outubro e 

novembro. 

 

§ 5º - Cabe à Comissão de Premiação, além da promoção e realização, elaborar 

regulamento específico do certame, se julgar necessário.  

 

Art. 3º - A premiação será efetuada escolhendo-se até 3 (três) cidadãos ou entidades 

que se destacarem pelo seu trabalho e/ou postura em cada uma das seguintes categorias:  

I. Democracia;  

II. Solidariedade (pessoas que ajudam os outros de alguma forma); 

III. Inclusão social; 

IV. Simpatia e boa educação; 

V. Limpeza (agente de serviços, gari, empregada (o) doméstica (o));  

VI. Cultura (artista, produtor etc.); 

VII. Educação (corpo docente, pedagógico ou diretivo); 

VIII. Educação (corpo discente); 

IX. Saúde (auxiliar de enfermagem, enfermeira(o), auxiliar de dentista, dentista, médico 

(a), etc.); 

X. Informação (locutor, jornalista, redator, editor, colunista, etc.); 

XI. Meio ambiente; 

XII. Esportes (praticante de qualquer esporte, roupeiro, cortador de grama, colocador de 

rede, ajudante, massagista, treinador, dirigente, etc.). 
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§ 1º - A escolha será feita mesmo que não haja indicados para todas as categorias. 

 

§ 2º - Os três escolhidos de cada categoria não serão classificados em 1º, 2º ou 3º 

lugar, apenas em “os três premiados da categoria”. 

 

§ 3º - A premiação será entregue em cerimônia a ser realizada no dia 17 de dezembro 

de cada ano, data de aniversário de emancipação política do Município de Brumadinho. 

 

Art. 4º - A indicação das pessoas e/ou entidades que concorrerão à premiação de cada 

uma das categorias estipuladas no artigo 3º será feita nos meses de setembro e outubro de 

cada ano, por consulta popular, pelo voto direto, através de endereço eletrônico (e-mail). 

 

§ 1º - Cada cidadão poderá indicar apenas um(a) candidato(a) ou entidade para 

concorrer a apenas uma das categorias listadas no art. 3º, justificando sua indicação em texto 

de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) palavras. 

 

a) o cidadão que fizer a indicação deverá se identificar com nome completo, endereço 

completo e número no Cadastro de Pessoa Física – CPF.  

 

§ 2º - Se for indicado a mais de uma categoria, respeitado o parágrafo anterior, cidadão 

e/ou entidade poderá ser premiado(a) em mais de uma categoria. 

 

Art. 5º - A seleção dos vencedores de cada categoria será feita pela Comissão de 

Premiação, ficando impedido de concorrer membro que porventura tenha sido indicado ao 

prêmio. 

 

§ 1º - A seleção deverá ser feita no mês de novembro, tendo como critério principal o 

número de indicações recebidas pelo candidato(a) – cidadão ou entidade. 

 

§ 2º - Além do critério referido no parágrafo anterior, a Comissão de Premiação deverá 

considerar também os textos que acompanharam a(s) indicação (ões). 
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§ 3º - Após observar o que rezam o primeiro e segundo parágrafos, se não houver 

consenso, a Comissão de Premiação decidirá através de voto aberto de seus membros, 

cabendo ao seu Coordenador o “voto minerva” caso aconteça empate na votação.  

 

Art. 6º - A Comissão de Premiação deverá dar publicidade ao prêmio até o mês de 

agosto, e ainda nos meses de setembro e outubro de cada ano, explicitando a forma de 

participação popular. 

 

Parágrafo Único: A publicidade referida no caput deverá ser feita através dos jornais 

do Município, e ainda no DOM – Diário Oficial do Município, nos painéis dos órgãos do Poder 

Público Municipal, e nas redes sociais.   

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Brumadinho, em 14 de maio de 2014. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 14.05.2014) 
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