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ERRATA

ERRATA: No Diário Oficial do Município - DOM, n° 204, do dia 10 de junho de 2014, na página 10, onde se lê:
 "14.1.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato 
que:
a) tiver a maior idade, conforme a Lei 10.741, Estatuto do Idoso.
b) obtiver maior nº de pontos na 3ª parte da prova objetiva de múltipla escolha (conhecimentos específicos);
c) obtiver maior nº de pontos na 1ª parte da prova objetiva de múltipla escolha (língua portuguesa);"
lê-se:
"14.1.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato que:
a) tiver a maior idade;
b) obtiver maior nº de pontos na 3ª parte da prova objetiva de múltipla escolha (conhecimentos específicos);
c) obtiver maior nº de pontos na 1ª parte da prova objetiva de múltipla escolha (língua portuguesa);".

Atos do Executivo

DECRETO Nº 296 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
 “Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público Edital n.º 01/2013”
O Prefeito do Município de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da lei Orgânica Municipal e; 
CONSIDERANDO o disposto no item 1.4 do Edital n.º 01/2013, que dispõe que o prazo de validade do referido concurso é de 6 (seis) meses, a 
partir da data de homologação, prorrogável por igual período.
CONSIDERANDO que o Concurso Público n.º 01/2013 foi homologado em 03 de julho de 2014. 
DECRETA: 
Art. 1° - Fica prorrogado o prazo de vigência do Concurso Público Edital n.º 01/2013, para provimento das vagas do quadro de pessoal da Prefei-
tura Municipal de Brumadinho, a partir de 03 de janeiro de 2015 até 03 de julho de 2015.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 297 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
“Ratifica Decretos de 2014 na forma que menciona, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que alguns Decretos do Executivo não foram publicados no DOM, nas datas que em foram editados;
CONSIDERANDO que os referidos Decretos foram aplicados pela Administração e surtiram efeitos para a própria Administração e para os ad-
ministrados desde a data de sua edição;
CONSIDERANDO que a sua revogação ou anulação trará prejuízos para sua Administração e para os administrados, prejuízos estes que não 
ocorreram com a aplicação de seus efeitos;
CONSIDERANDO o parecer 514 de 2014 da Procuradoria no sentido da possibilidade da sua convalidação, manutenção e ratificação do teor dos 
referidos decretos, com fundamento nos princípios da boa fé e da segurança jurídica;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam ratificados a forma e teor dos Decretos 184, 185, 200, 201, 232, 233 e 248, todos de 2014, para que produzam efeitos a partir da 
data de sua edição.
Art. 2º - Os efeitos do presente Decreto retroagem às datas de edição de cada Decreto mencionado no artigo anterior. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 298 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Dispõe sobre o Regimento Interno do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 14 da Lei Municipal n. 1.817, de 14 de junho de 2010;
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 298 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO, SEDE, FINALIDADE.
ART. 1º - O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, criado de acordo com a Lei 1817/2010, de 14 de junho de 2010, e com o Decreto 111 de 2010, 
vinculado ao Conselho Municipal de Turismo – COTURB tem como objetivos principais:
I.Fomento de atividades relacionadas ao turismo no município, visando à geração de empregos, e aumento da renda para trabalhadores e 
empresários;
II.Fomento da melhoria da infra-estrutura turística;
III.Fomento à divulgação de Brumadinho e de seus produtos;
IV.Financiar o treinamento de profissionais vinculados ao turismo;
V.Fomentar a promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e sociais que atendam a demanda de recreação e lazer no município;
VI.Fomentar os serviços de turismo no município;
VII.Financiar a aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados aos projetos e programas turísticos.
ART. 2 - A estrutura administrativa do FUMTUR será constituída de:
I.01- Presidente
II.01 – Tesoureiro
ART. 3º - Os membros do FUMTUR serão nomeados através de decreto do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e não haverá qualquer espécie de remu-
neração para as funções.
ART. 4º - Os membros do FUMTUR ocuparão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo possível a recondução quantas vezes forem neces-
sárias, através de decreto do Exmo. Sr. prefeito municipal.
ART. 5º - A sede para correspondências e reuniões será a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no local onde ela estiver funcionando na 
ocasião.
ART. 6º - Em caso de renúncia de algum membro, ela deverá ser formalizada através de ofício e registrada em ata.
ART. 7º - O substituto tomará posse após o decreto do Exmo. Sr. prefeito municipal.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
ART. 8º - A competência será distribuída da seguinte maneira:
I - Compete a Administração Municipal:
- Prover o FUMTUR de recursos necessários, definidos anualmente, através do orçamento municipal.
- Promover, dentro das suas possibilidades, gestões e negociações no sentido de captar recursos financeiros destinados à capitalização suple-
mentar do FUMTUR;
II - Compete ao Conselho Municipal de Turismo:
- aprovar a diretrizes e normas para a gestão do FUMTUR;
- aprovar a aplicação e liberação de recursos do FUMTUR;
- estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou fundo perdido, para recursos do FUMTUR;
- fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do FUMTUR;
- criar comissões para analisar assuntos específicos que não possam ser apreciados por todo o Conselho. 
- A comissão fiscal do COTURB deverá conferir os lançamentos contábeis anualmente, verificando a correção das operações e enviando o cor-
respondente relatório à Administração Municipal e ao presidente do COTURB.
- Compete ao Presidente do Fundo Municipal de Turismo:
- Autorizar a liberação dos recursos para os projetos aprovados pelo COTURB;
- Acompanhar o desenvolvimento físico e financeiro dos projetos;
- Gerenciar os recursos disponíveis no Agente Financeiro de forma a maximizar os rendimentos dos saldos disponíveis;
- Manter o COTURB informado do andamento dos financiamentos.
CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES
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ART. 9º - As reuniões ordinárias do FUMTUR serão realizadas a cada Seis (6) meses e as reuniões extraordinárias sempre que se fizerem necessá-
rias, desde que avisadas antecipadamente com no mínimo 10 dias, pela mesa Diretora.
ART. 10 - As reuniões poderão ser acompanhadas por pessoas que não fazem parte da composição do FUMTUR, porém, sem direito de voto nas 
questões.
ART. 11 – As decisões do FUMTUR serão adotadas por consenso entre o presidente e o tesoureiro.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
ART. 12 - Na aplicação dos recursos do FUMTUR observar-se-á:
I - as especificações definidas em orçamento próprio;
II -os planos de aplicação e respectivos demonstrativos de recursos, por origem, observada a legislação orçamentária.
Parágrafo único. O orçamento e os planos de aplicação do FUMTUR observarão rigorosamente as diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura e/ou Conselho Municipal de Turismo.
ART. 13 - Constituem-se como beneficiários a financiamentos concedidos pelo FUMTUR as micro, pequenas e médias empresas, além das pes-
soas físicas, que apresentem projetos que estejam dentro dos objetivos principais previstos no Artigo 1° deste regimento.
ART. 14 - As operações de fomento e /ou financiamento de projetos efetuadas pelo FUMTUR serão concedidas nas seguintes condições:
I.Financiamento de até 80% (oitenta por cento) do custo de cada projeto;
 ART. 15 - As eventuais despesas bancárias e similares serão descontadas do valor a ser repassado ao tomador do financiamento.
ART. 16 - Os recursos do FUMTUR deverão ser utilizados para subvencionar projetos classificados no Artigo 1º desde que aprovado por 2/3 (dois 
terços) do COTURB.
DIRETORIA
Presidente:
Tesoureiro:

DECRETO Nº 299 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Dispõe sobre Publicidade ao Ar Livre Por Meio de Outdoors e Faixas e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho – MG, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII e art. 14, inciso XV da Lei Orgânica Muni-
cipal,
DECRETA: 
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. O anúncio de publicidade ao ar livre por meio de outdoors, faixas e cartazes, veiculado em áreas privadas, porém voltado para áreas pú-
blicas, ou em áreas públicas, ou exposto ao público, reger-se-á pelas disposições constantes neste Decreto, objetivando a organização, controle 
e orientação do uso de mensagem visual de publicidade desta natureza, respeitando o interesse coletivo, as necessidades de conforto ambien-
tal e contribuindo para o bem estar da população, garantindo as condições de fluidez e segurança de veículos e de pedestres.
§1º: Para fins de aplicação do presente Decreto, conceituam-se:
I – Outdoor: equipamento publicitário composto por painel rígido para fixação de cartazes substituíveis, dotado ou não de iluminação própria, 
destinado à veiculação de anúncios e serviços, independentemente do tamanho.
II – Faixa: equipamento publicitário confeccionado em tira horizontal de tecido ou material flexível, fixado nas laterais, destinado à veiculação 
de eventos, campanhas, etc.
III – Cartaz: equipamento publicitário confeccionado em papel (papelão, cartolina, etc.) colado diretamente em paredes, muros, etc. (sem painel 
rígido próprio), geralmente destinado à veiculação de eventos, independentemente do tamanho.
§ 2º: Estão excluídas da regência deste decreto as placas sinalizadoras, de informações, placas turísticas, placas de estabelecimentos comerciais 
e órgãos, 
Art. 2º. Ficam delegados, a partir da edição deste Decreto, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o licencia-
mento e a autorização para pessoas físicas e jurídicas credenciadas a exercer a atividade no Município de Brumadinho, bem como a fiscalização 
juntamente com o setor de Posturas Municipais.
Art. 3º. É vedada a exploração do serviço inerente a engenhos de publicidade por meio de outdoors e faixas por pessoas físicas ou jurídicas que 
não estejam inscritas no Cadastro de Anunciantes de Publicidade (CAP) da Secretaria Municipal da Fazenda.
Parágrafo único. Fica criado na estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Fazenda o Cadastro de Anunciantes de Publicidade a ser 
regulamentado por ato do Senhor Secretário da Fazenda.
Art. 4º. A exploração de atividade que envolva a prestação do serviço de publicidade por meio de outdoors ou faixas dependerá de Alvará ex-
pedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, sempre a título precário e por prazo de 1 (um) ano, sendo necessária a sua 
renovação ao final de cada período.
§ 1º. Para cada outdoor ou faixa de publicidade a serem instalados será analisado, antecipadamente, pela Secretaria Municipal de Planejamento 
e Coordenação, a conformidade do local.
§ 2º. O Alvará para exploração da atividade que envolva a prestação do serviço do engenho de publicidade de que trata este Decreto será expe-
dido, para pessoas jurídicas ou físicas, mediante recolhimento das respectivas Taxas.
§ 3º. Fica proibida a instalação de outdoors e faixas em empenas cegas de imóveis, devendo os já existentes ser retirados no prazo máximo de 
até 10 (dez) dias contados da notificação, que poderá ser feita por meio eletrônico. 
Art. 5º. A comunicação prévia da instalação do meio de publicidade ao ar livre implica, obrigatoriamente, no seu registro no Cadastro de Anun-
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ciantes de Publicidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
Parágrafo único. A transferência do meio para local diverso daquele a que se refere à comunicação prévia dependerá de nova licença.
Art. 6º.  É vedada a propaganda por meio de outdoors e faixas: 
I.Em mobiliários públicos, postes, monumentos, árvores, piso, praças, calçadas e áreas verdes, salvo aqueles originados do próprio poder público 
municipal;
II.Próximo a hidrantes de colunas;
III.Em locais que possa representar risco a segurança de pedestres e do trânsito;
IV.Que constitui barreira física para pessoas portadoras de deficiência, idosos ou crianças;
V.Que obstrua ou prejudique a visibilidade da sinalização, placa de numeração, nomenclatura das ruas, e outras informações oficiais;
VI.Veiculada em faixas de domínio das rodovias, ferrovias, redes de energia e dutos, quando em uso;
VII.Propaganda de fumo e bebidas alcóolicas;
VIII.Que diga respeito a publicidade enganosa segundo os critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor;
IX.Que contrariam as leis de proteção às minorias, às crianças, aos adolescentes, às crenças ou instituições;
X.Que contenham erros de grafia ou palavras, ou símbolos, que por sua natureza ou significado, ainda que subjetivo ou implícito, atentem con-
tra a língua pátria, a ordem, a moral ou aos bons costumes.
XI.Que representam agressão a imagem urbana, a critério técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação;
XII.Em espaços públicos, salvo autorização expressa da Secretaria de Meio Ambiente, por meio do seu secretário ou adjunto, observado o inte-
resse público.
§1º. A publicidade, por meio de outdoors, faixas e cartazes, de finalidade político-partidária fica sujeita à observância da legislação eleitoral.
§ 2º. Não será permitida a colocação de faixas ou afixação de cabos e fios na arborização pública ou privada, inclusive para suporte ou apoio de 
instalações de qualquer natureza ou finalidade. 
§ 3º. Fica proibida a instalação e/ou qualquer anúncio visual no entorno dos bens tombados e nas áreas e imóveis de interesse Histórico, Cul-
tural, Arquitetônico e Paisagístico, excetuando-se propaganda institucional ou de prestação de serviços da Administração Pública Municipal.
CAPITULO II
DA INSTALAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE OUTDOORS
Art. 7º. Nos requerimentos de licença para instalação de outdoors, dirigidos a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, pelos pres-
tadores de serviço cadastrados no município para exercer a atividade, deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:
I.Local de exibição do engenho de publicidade, com endereço completo;
II.Autorização do proprietário do imóvel, se particular;
III.Natureza do material a ser empregado;
IV.Dimensões;
V.Altura do ponto mais baixo em relação ao passeio;
VI.Disposição em relação à(s) testada (s) do terreno;
VII.Tipo de suporte sobre o qual será assentado o informe publicitário;
VIII.Tipo de iluminação, se houver;
IX.Cópia do Alvará de Cadastro de Anunciante do responsável, pessoa física ou jurídica, expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º. Para engenhos de publicidade ao ar livre através de outdoors, que apresentem dimensão com área a partir de 27m² (vinte e sete metros 
quadrados) será sempre obrigatória à apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por profissional legalmente ha-
bilitado e pelos responsáveis pela exploração da atividade de prestação do serviço, que serão responsáveis pela instalação e manutenção do 
anúncio de publicidade em condições de segurança. 
§ 2º. Considera-se responsável pela segurança, pelos aspectos técnicos, pela conservação, pela manutenção e remoção do anúncio, a pessoa 
física ou jurídica, requerente do Alvará para instalação do engenho de publicidade através de outdoors. 
 § 3º. Deverá ser comprovado, na ocasião da solicitação, o regular pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou Imposto Territo-
rial Rural – ITR do imóvel onde ficará exposto o engenho de publicidade por meio de outdoors.
§ 4º. Será exigido ainda, da pessoa física ou jurídica beneficiada com o engenho de publicidade, por meio de outdoors, que apresente cópia da 
Inscrição Municipal (se for o caso), e Certidão Negativa de Débitos Municipais.
§ 5º. A instalação de engenho de publicidade através de outdoors poderá ser autorizada em imóvel destinado exclusivamente a estacionamento 
ou manobra de veículos, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
a.Área mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
b.A área total construída não ultrapasse 20m² (vinte metros quadrados);
c.Limite de 1 (um) engenho por face de quadra.
Art. 8º. Nos casos em que a veiculação do engenho de publicidade por meio de outdoors possa gerar algum tipo de obstrução visual, que possa 
comprometer a segurança na utilização da via pública, o procedimento deverá ser enviado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coorde-
nação para análise técnica.
Parágrafo único. O procedimento deverá, também, ser encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, nos casos em que 
a veiculação do engenho de publicidade por meio de outdoors, possa causar intrusão visual significativa, capaz de agredir a estética urbana e o 
vernáculo, poluição visual ou interferir em monumentos históricos e na qualidade de vida dos cidadãos.
Art. 9º. Para a expedição da licença para a instalação do engenho de publicidade, por meio de outdoors observar-se-ão as seguintes normas 
gerais:
I.Somente será permitida a instalação em imóveis particulares, ficando a sua colocação condicionada à capina e remoção de detritos porventura 
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existentes no local, bem como a conservação onde o anúncio eventualmente será colocado;
II.Quando não estiverem veiculando anúncios, os engenhos de publicidade por meio de outdoors, deverão permanecer devidamente limpos 
pelas pessoas físicas ou jurídicas cadastradas no município para exercer a atividade;
III.Os engenhos de publicidade/outdoors deverão conter em local visível a identificação da pessoa física ou jurídica cadastrada no município 
para exercer a atividade, bem como o número do respectivo Alvará, no canto inferior direito;
IV.Especialmente para o engenho de publicidade veiculado através de outdoors será exigido espaçamento mínimo de 20 m (vinte metros) entre 
cada unidade ou 100m (cem metros) entre o conjunto de no máximo 3 (três) outdoors e outro.
Parágrafo único.  A instalação de engenhos de publicidade por meio de outdoors classificados como institucionais serão autorizados pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 10. A renovação da licença para instalação do engenho de publicidade por meio de outdoors será feita a pedido do interessado, com ante-
cedência mínima de 15 (quinze) dias do término da sua vigência.
Art. 11. As renovações que não tenham sido providenciadas em tempo hábil serão consideradas como desistências e serão canceladas automa-
ticamente na data do seu vencimento, independentemente de notificação aos interessados.
CAPITULO III
DA INSTALAÇAO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE 
FAIXAS
Art. 12. Será permitida, mediante autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a instalação de Faixas no espaço aéreo do Município 
de Brumadinho para veicular mensagem de conteúdo comercial ou não e aquelas patrocinadas por partidos políticos, igrejas e ou associações 
religiosas, entidades e centrais sindicais, grupos ou clubes culturais, recreativos, de lazer e de serviços, campanhas de saúde pública e educati-
vas, congressos, seminários, órgão de gerenciamento de trânsito e integrantes do Poder Legislativo Municipal.
§ 1º. Será concedida licença especial a entidade responsável pela veiculação de campanhas educativas de interesse público, com validade para 
o exercício, sujeita ao fornecimento de relação de endereços de instalação e respectivos prazos de exposição à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, encaminhada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 2º. É proibida a instalação de faixas nas praças bem como em árvores, em frente a monumentos públicos e edifícios tombados ou em locais 
que prejudiquem a visibilidade de placas e sinais de trânsito e as indicativas de vias públicas.
§ 3º. O período de exposição de faixas no espaço aéreo será de, no máximo, 15 (quinze) dias, exceto para as licenças de caráter especial.
§ 4º. A permanência das faixas, após o vencimento do prazo de exposição, sujeitará o responsável à apreensão das mesmas e ao pagamento das 
despesas com depósito e armazenamento, independentemente de outras penalidades previstas.
§ 5º. A instalação e retirada das faixas são de exclusiva responsabilidade do requerente, que observará:
a.Para amarração o uso obrigatório de cordas de nylon;
b.Para confecção o uso de tecido morim. 
§ 6º. Não serão admitidas as instalações de faixas confeccionadas em material plástico ou similar.
§ 7°. Faixas com fins de publicidade e promocionais poderão ser admitidas, desde que previamente licenciadas, quando em caráter provisório e 
afixadas na fachada da edificação, onde se localiza a atividade econômica, utilizando no máximo 40% (quarenta por cento) da área da fachada 
e possuindo uma largura máxima de 0,80m (oitenta centímetros).
§ 8°. O período máximo para exposição de faixa na fachada da edificação será de 15 (quinze) dias.
§ 9º. As faixas afixadas em desacordo com este regulamento ou sem autorização serão removidas e apreendidas, sujeitando-se o infrator às 
penalidades previstas neste decreto.
§ 10º. As faixas apreendidas ficarão armazenadas em até 30 (trinta) dias, findos os quais serão descartadas caso não sejam recolhidas pelos 
responsáveis.
Art. 13. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, editarão, em até 30 dias da vigência 
deste Decreto, Portaria Conjunta, especificando os locais para afixação de faixas no Município.
Art.14.  Em caso de eventos e/ou alteração na circulação de trânsito, poderão ser afixadas faixas, em locais diferentes daqueles estabelecidos.
CAPÍTULO IV
DA INSTALAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE CARTAZES, BANNERS E BANNER VEICULAR
Art. 15. É proibida a fixação de cartazes, banner ou banner veicular em bens e patrimônios públicos, incluindo lixeiras, pontos de ônibus, coretos 
de praças, bancos de praças, postes de iluminação pública, muros e paredes de órgãos públicos, salvo quando se tratar de informação de utili-
dade pública autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente.
Art. 16. Será permitida a publicidade em veículos de transporte público e táxis no Município.
§ 1º. A emissão da licença estará condicionada, além das disposições gerais deste Decreto, à apresentação prévia dos seguintes documentos:
I)Contrato escrito com o proprietário do veículo;
II)Autorização do órgão responsável pelo gerenciamento do transporte público no Município.
§ 2º. O anúncio somente será aprovado se estiver em acordo com as disposições e determinações do Conselho Nacional de Trânsito.
CAPITULO IV
DAS INFRACOES E PENALIDADES
Art. 17. Consideram-se infrações passíveis de punição:
I.Instalação de meios ao ar livre:
a)Sem a necessária licença ou autorização;
b)Em desacordo com as dimensões e características aprovadas, em conformidade com o presente Decreto;
c)Fora do prazo constante da licença e da correspondente guia de recolhimento de tributos e taxas.
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II.Manter o meio em mau estado de conservação ou precárias condições de segurança;
III.Não atender a intimação do órgão competente para a remoção do meio;
IV.Colocar meios de exibição de anúncios nos locais e modalidades proibidos, conforme disposto neste Decreto;
V.A inobservância de qualquer outro dispositivo deste Decreto, ou que esteja em desacordo com o Código de Posturas Municipais, Código de 
Obras, ou qualquer outra norma aplicável à espécie.
Art.18. Pela inobservância das normas deste Decreto, fica o responsável sujeito, além das sanções previstas na Legislação pertinente, às seguin-
tes penalidades:
I.Multa;
II.Cancelamento da licença;
III.Remoção do meio;
IV.Suspensão do cadastro dos responsáveis técnicos pelos meios.
Art. 19. A aplicação das multas obedecerá aos critérios previstos no Código de Posturas do Município de Brumadinho (Lei nº 1.359/2003, art. 
143). 
Art. 20. É assegurado ao infrator plena defesa no tocante às infrações das normas deste Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, após a ciência do 
auto de infração, cabendo o julgamento do processo ao Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, em primeira instancia e, ao Chefe 
do Poder Executivo como instância final.
Art. 21. As taxas aplicáveis aos meios de exibição de anúncios dispostos neste Decreto, serão cobradas conforme tabela anexa, estando a sua 
aplicação vinculada a Lei Complementar nº 79/2013. 
Art. 22. São isentos da taxa de licença:
I.Publicidade institucional de entidade ou órgão sem fins lucrativos, além da propaganda política de partidos e candidatos regularmente ins-
critos no TRE;
II.Publicidade referente a Programas, Festas e Eventos Filantrópicos ou promovidos pelo Município;
III.Publicidade e emblemas de entidades públicas.
CAPITULO V
DISPOSICOES FINAIS
Art. 23. Os meios de exibição de anúncios atualmente expostos, em desacordo com as normas do presente Decreto, deverão observar o prazo 
de 90 (noventa dias) para promover a regularização.
Art. 24. É de competência da Secretaria Municipal da Fazenda promover os meios para recolhimento da taxa exigida para instalação dos meios 
de publicidade dispostos neste Decreto.
Art. 25. A prática de qualquer infração disposta neste Decreto acarretará na suspensão imediata do Alvará concedido à pessoa física ou à pessoa 
jurídica cadastrados no município para exercer a atividade pelo prazo de 01 (um) ano.
Art.26. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e/ou a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
notificará o proprietário do imóvel para retirada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de qualquer engenho de publicidade instalado em sua 
propriedade, em desacordo com o presente Decreto, de natureza clandestina, ou que, ofereça risco a pedestres, a bens públicos ou a terceiros, 
sob pena de responsabilização do proprietário do imóvel, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Código de Posturas do Município 
e na Lei Municipal nº 67/2012 (Politica Municipal de Meio Ambiente). 
Art. 27. Todas as demais formas de engenho de publicidade e casos omissos que não estejam contemplados por este Decreto terão regulamen-
tação específica ou serão objeto de análise e autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 28. É de competência dos órgãos de Posturas Municipais e de Fiscalização Ambiental fiscalizar a aplicação das normas deste Decreto, caben-
do ao Secretário Municipal de Meio Ambiente a competência para dirimir dúvidas quanto a sua interpretação.
Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 249/2013.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO I 
DECRETO Nº 299/2014

LICENÇAS VALOR DA TAXA EM UFB VALOR DA TAXA EM R$

Licença para Outdoor 4% por M2 e por ano ou fração R$ 4,00 por m2 e por ano ou fração 

Licença para Faixas
10% por faixa e por 15 (quinze) dias 

úteis de exposição
R$ 10,00 por faixa e por 15 (quinze) dias 

úteis por exposição.

INFRAÇAO VALOR DA MULTA EM UFB VALOR DA MULTA EM R$ REINCIDÊNCIA

Art. 17,  I 0,5 a 5 50,00 a 500,00

Mais 50%
Art. 17,  II 01 100,00
Art. 17,  III 02 200,00

Art. 17,  IV e V 03 300,00
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ANEXO II
Decreto 299/2014 – REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE ANÚNCIO INDICATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO ANÚNCIO
CCM     CNPJ/ CPF LICENÇA/ ALVARÁ/ AUTORIZAÇÃO

 
RAZÃO SOCIAL              

           
LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ANÚNCIO

IPTU     SEM IPTU: INCRA / IMÓVEL PÚBLICO
 

ENDEREÇO COMPLETO            
               

(    ) IMÓVEL DE ESQUINA/ MAIS DE UMA TESTADA TESTADA (S) :
DADOS DO ANÚNCIO

I. LOCAL DE INSTALAÇÃO
A (    ) IMÓVEL NÃO EDIFICADO (Terreno)

B IMÓVEL EDIFICADO
(    ) FACHADA (    ) ADESIVO / PINTURA

(    ) TOLDO RETRÁTIL
(    ) ÁREA LIVRE

II. DIMENSÕES E POSICIONAMENTO DO ANÚNCIO NO IMÓVEL
1. ÁREA DO ANÚNCIO     (                  ,          ) m²
2. ALTURA MÁXIMA DO ANÚNCIO   (                  ,          ) m
3. ALTURA MÍNIMA DO ANÚNCIO   (                  ,          ) m

4. AVANÇO DO ANÚNCIO SOBRE O PASSEIO
(                  ,          ) m PREENCHA  APENAS QUANDO EDIFICAÇÃO NO ALINHA-

MENTO
5. RECUO FRONTAL DA EDIFICAÇÃO   (                  ,          ) m

III. DISPOSITIVOS DO ANÚNCIO
1. O ANÚNCIO TERÁ DISPOSITIVO ELÉTRICO? (    ) SIM (    ) NÃO

ART:              
CREA DO RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÕES:
NOTAS:

1.  ESTE REQUERIMENTO DEVE SER USADO PARA LICENCIAMENTOS DE ANÚNCIOS QUE NÃO PODEM SER EFETUADOS VIA INTERNET ( 
IMÓVEL TOMBADO, IMÓVEL SEM IPTU, IMÓVEL EM OBRAS , ETC.)

2. O LOCAL CONSTANTE NO CCM DEVERÁ CORRRESPONDER AO LOCAL DO IPTU.
3. TESTADA OU ALINHAMENTO É A LINHA DIVISÓRIA ENTRE O IMÓVEL DE PROPRIEDADE PRIVADA OU PÚBLICA E O LOGRADOURO 

OU VIA PÚBLICA.
4. NÃO SERÃO EXIGIDOS RESPONSAVEIS TÉCNICOS PARA ANÚNCIOS COM ÁREA INFERIOR A 4,00 m², EXCETO SE INSTALADO EM 

IMÓVEL COM TESTADA IGUAL OU MAIOR QUE 100 M.
5. O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE À LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS 

LEGISLAÇÕES ESTADUAL E                         FEDFEDERAL PERTINENTES.
 

 Declaro que o anúncio proposto atende às disposições da legislação vigente e que as informações acima são a expressão da verda-
de.

 Nestes termos, pede deferimento.
 

 ____/____/____

______________________ ___________________________ ______________________________

Nome do declarante   Documento de identidade Assinatura

DECRETO Nº 300 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
“Nomeia conselheiros para recomposição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento e dá outras providências.” 
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, e,
CONSIDERANDO os artigos 39 e 40, da Lei Complementar nº 52/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de 
Brumadinho;
CONSIDERANDO a vacância de representantes titulares e suplentes em diversos segmentos no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável e Planejamento - COMDESP:
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DECRETA:
Art. 1° - Ficam nomeados para recomposição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento do Município de Bruma-
dinho – COMDESP – os seguintes membros: 
I – 11 (onze) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo:
a – Secretaria Municipal de Governo
• Titular – Marcos Natalício Amorim
• Suplente – Carlos Mendes de Lima
b – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
• Titular – Thais Amorim Santos
• Suplente – Vilcilene Cristiane de Sales
c – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
• Titular – Marcos Luiz Aguiar
• Suplente - Lenice Neves Guimarães
d – Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e     Abastecimento
• Titular - Andressa Resende Jardim
• Suplente - Adenilson Genésio Pereira
e - Secretaria Municipal de Ação Social
• Titular – Christie Temporim de Almeida
• Suplente - Ana Lúcia Gonçalves
f - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
• Titular – Webert Douglas Fernandes
• Suplente - Jussara Ambrósio
g - Secretaria de Planejamento e Coordenação
• Titular – Cerson Machado Filho
• Suplente – Elaine Conceição Teixeira de Lima
h – Secretaria Municipal de Educação
• Titular – Silvania de Brito Ribeiro
• Suplente – Grasiela Belo
i – Secretaria Municipal de Saúde
• Titular – Rodrigo Torres
• Suplente – José Paulo Silveira Ataíde
j – Secretaria Municipal de Administração
• Titular – Múcio Ananias Lara
• Suplente – Valéria das Dôres Moreira
k – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos
• Titular – Bruno Heison Pereira Campos
• Suplente – Eurico Oliveira Porto
II – 1 (um) Representante do Poder Legislativo Municipal:
• Titular - Lucas Machado de Sales 
•Suplente – Renata Marilian Parreira e Soares
III - 6 (seis) representantes das Associações Comunitárias sediadas e atuantes no município, sendo, preferencialmente, um de cada distrito do 
município e 02 da sede, a saber;
a – Conceição de Itaguá;
• Titular – Alessandra Cristina de Oliveira
• Suplente – Rozilene Luzia Maciel
b – São José do Paraopeba;
• Titular - Ass. Dos Moradores de Toca, Maricota e Faz. N. Sra. de Fátima – Murilo Eustáquio Dos Santos
• Suplente – Itamar Ferreira de Andrade
c – Piedade do Paraopeba:
• Titular – ASMAP – Associação Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Vale do Paraopeba – Cleverson Vidigal
• Suplente - Ass. Comunitária dos Amigos e Moradores do Vale - José Luiz Bones
 d – Aranha:
•Titular – Valdriana Félix de Souza Lima
•Suplente - Ana Cláudia da Silva 
e – Sede/Casa Branca:
• Titular – Ass. Comunitária Regional de Casa Branca – Norberto Giovanini Ribeiro
• Suplente – Ass. Com. do Recanto da Aldeia - Regina Célia Frederico Vieira
f – Sede:
• Titular – Ass. Comunitária de José Henriques – Geralda Vaz da Silva Henriques
• Suplente – Sebastião José Morato 
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IV – Representante das Mineradoras Sediadas no Município
• Titular – V&M – Fernanda Narciso Maximiano Barcellos
  • Suplente - Ferrous – Hiran Vilarinho
V – Representante do Comércio
• Titular – Carlos Cleber Guimarães Junior
• Suplente - Edson Amorim
VI – Representante das Instituições de Cultura e Turismo
• Titular – Inhotim – Sérgio Viana Bruno Junior
• Suplente - Arca Ama Serra – Simone Alvarenga Borja
VII – Representante de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisas Sediadas no Município
• Titular - Ana Maria Prado Antunes
• Suplente – Ana Lília Mendes 
VIII – Representante de Organização Não Governamental
• Titular – Abrace A Serra – Bernadete Durães Araújo
• Suplente - Asturies – Suzana Leal Santana
XI – Representante dos Produtores Rurais
• Titular - Carlos Cleber Guimarães
• Suplente - Carla de Laci França Guimarães
Art. 2° - O exercício do mandato do membro do COMDESP não é remunerado e será considerado de interesse público relevante.
Art. 3° - O mandato dos membros do COMDESP estender-se-á até a eleição a ser promovida pela plenária da Conferência Municipal da Cidade, 
em 2016.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de agosto de 2014.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 301 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.
“REGULAMENTA A LEI 2032 QUANTO AO VALOR DA PAUTA DE AVALIAÇÃO DE PARCELAMENTOS NÃO APROVADOS PARA FINS DE ITBI”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 99, VII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E;
CONSIDERANDO que o parágrafo 4º do art. 6º da Lei 1765/2009, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 2032 de 2013, determinam que para os 
parcelamentos ainda não aprovados, poderão ser incluídos na Pauta de Avaliação Imobiliária, valores de terrenos por meio de Decreto do Poder 
Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos valores cobrados de ITBI para os referidos parcelamentos, a fim de se evitar a evasão de 
receitas municipais;
DECRETA:
Art. 1º - Enquanto não aprovados os parcelamentos, os imóveis objeto de transações imobiliárias situados em áreas urbanas ou de expansão 
urbana, não incluídos na tabela de valores de terrenos por bairros da Pauta de Avaliação Imobiliária, serão avaliados de acordo com a tabela 
abaixo:

Valores de avaliação do M² dos terrenos situados em áreas urbanas ou de expansão urbana para 
terrenos de parcelamentos ainda não aprovados.

Categoria (M²) Valor por M² (R$)
Até 1.000 m² R$28,00
De 1.001 m² a 5.000 m² R$25,00
De 5.001 m² a 10.000 m² R$20,00
De 10.001 m² a 15.000 m² R$15,00
De 15.001 m² a 20.000 m² R$10,00
Acima de 20.001 m² R$5,00

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA GP N° 45/2014
De  30 de dezembro de 2014
“Prorroga prazo Portaria GP nº 016/2014”.
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ANTÔNIO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1º: Considerando solicitação feita pelo presidente da Comissão Sindicante instaurada pela Portaria nº 016/2014 e nos termos da legisla-
ção vigente, fica prorrogado, até o dia 03 de fevereiro de 2015, o prazo para conclusão dos trabalhos da referida Comissão. 
Artigo 9º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito municipal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DA TP SMO 
014/2014 – VENCEDOR: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA – OBJ: OBRAS CONSTRUÇÃO ALÇA ACESSO BAIRRO 
SÃO CONRADO– VLR: R$588.319,52   - BRUMADINHO/MG .

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
7 de janeiro de 2015
Convocação
Prezados Conselheiros e Conselheiras, artistas locais, agitadores culturais, produtores e todos que queiram colaborar com o Conselho:
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural 
e Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO ORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na QUARTA-FEIRA, 7 (sete) DE 
JANEIRO, com início às 18 HORAS, no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, à P raça da Paz, s/nº, São Conrado.
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não das atas da reuniões de 5 de novembro e 10 de dezembro de 2014;
2- Informes rápidos sem discussão e sem deliberações;
3- Discussão do anteprojeto de lei de instituição do Conselho para substituir a atual lei 1.219/2001; 
Contamos com a presença de TODOS. Sintam-se convidados também TODOS os suplentes para colaborarem nas discussões.
Abraço a todas e a todos!
Vereador Reinaldo Fernandes
Presidente
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