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Atos do Executivo

ATO REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - INCLUSÃO DOS ANEXOS
LEI Nº 2.171 DE 24 DE JULHO DE 2015
“Altera a Lei nº 1.219/2001, do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica instituído o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, com vinculação ao 
órgão municipal de cultura. 
Art. 2° - Ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho compete, em caráter geral, a formulação da 
política patrimonial e da promoção da proteção do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, arqui-
tetônico e/ou científico, existentes no Município, de propriedade pública ou particular, que justifique, por interesse público, a sua preservação. 
Art. 3° - O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho será deliberativo e terá a seguinte composição:
I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
02 (dois) representantes das Associações Comunitárias do Município, legalmente constituídas;
01 (um) representante das organizações culturais não governamentais legalmente constituídas;
02 (dois) representantes das manifestações culturais devidamente reconhecidas e/ou registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho. 
§ 1º- Os representantes da sociedade civil serão escolhidos por seus pares, em reunião aberta 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, 10 (dez) dias antes da realização da referida reunião.
§ 2º- As entidades ou segmentos interessados em ter assento no Conselho devem apresentar documentação comprobatória de sua situação 
legal, podendo ser apenas Ata de Posse da Diretoria.
§ 3º - O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, além do Presidente e do Vice-Presidente, terá um 
Secretário, com atribuições específicas. 
§ 4º - O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho será sempre o representante da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e os demais membros da diretoria serão eleitos por maioria simples de votos dos próprios membros 
do Conselho. 
§ 5º - Para cada membro efetivo será indicado um suplente que o assumirá, com direito a voto, na ausência ou impedimento do membro efeti-
vo, sendo que o suplente representante do órgão municipal de cultura deverá ser lotado no mesmo órgão do efetivo. 
§ 6º - O mandato dos membros e suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho será de 02 
(dois) anos, permitida uma recondução. 
§ 7º - Os membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, representan-
tes do Poder Público, serão obrigatoriamente indicados pelos Secretários das pastas que representam.
§ 8º - Os membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, representan-
tes da sociedade civil, serão obrigatoriamente indicados pelas entidades que representam.
§ 9º - O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, é voluntário e 
gratuito, sendo considerado serviço relevante, para fins da legislação vigente, pelo que não será remunerado.
Art. 4° - Ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho compete as seguintes atribuições:
Propor diretrizes básicas para a política municipal do patrimônio histórico, compatível com os planos dos programas federais, estaduais e 
municipais;
Sugerir prioridades para a aplicação de recursos na área patrimonial;
Sugerir diretrizes e critérios orientadores para aplicação de recursos do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico;
Articular-se com os órgãos e entidades públicas e privadas visando intercâmbio cultural;
Manter-se em permanente contato e colaboração com os Conselhos Federal e Estadual de Cultura;
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Propor exposições, festivais, palestras, conferências, debates e campanhas que visem ao desenvolvimento patrimonial do Município;
Instruir projetos propostos para áreas tombadas, bens registrados imaterialmente, para o despacho do Prefeito Municipal;
Elaborar e modificar seu Regimento Interno, para aprovação mediante Resolução do Conselho;
Executar tombamento dos bens culturais e naturais, registro dos bens imateriais, de propriedade pública ou particular, existentes no Municí-
pio, que dotados de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, justifiquem o interesse público 
na sua preservação;
Fundamentar as propostas de tombamento e/ou Registro Imaterial com todos os elementos indispensáveis ao convencimento da importância 
do bem a ser incluído na medida de proteção municipal, devendo constar da instrução parecer de especialista da matéria, quando o Conselho 
poderá recorrer à colaboração de técnicos das áreas específicas de História, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, 
Artes Plásticas e Científicas, para a necessária consultoria;
Notificar os proprietários de bens cujo tombamento e registro imaterial é proposto, para o fim de proteção prévia;
Propor planos de execução de serviços e obras ligados à proteção, conservação ou recuperação de bens definidos no inciso IX deste artigo, 
sempre que o Orçamento do Município o permitir;
Realizar pedido de tombamento e/ou Registro de bens imateriais;
Votar em propostas de Inventário, Tombamento e Registro Imaterial do Patrimônio Imaterial, assim como divulgação de seus pareceres;
Receber denúncias formais de atentados contra o Patrimônio Histórico Cultural, feito por pessoas físicas ou jurídicas e encaminhá-las aos 
órgãos responsáveis para devidas providências;
Os atos do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, tornar-se-ão públicos através dos meios usuais 
e disponíveis sem ônus financeiro para os cofres públicos, e as sessões serão sempre públicas.
Art. 5º - A proteção prévia equivale ao tombamento, até que seja expedido o Decreto, que deverá ser publicado no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias da proposta do Conselho.
§ 1º - O proprietário poderá impugnar o tombamento, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da notificação, apresentando suas razões 
ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Brumadinho, que em igual prazo manifestará, confirmando ou não o tombamen-
to, fundamentando suas contrarrazões.
§ 2º - Da decisão do Conselho será dada ciência imediata ao órgão competente, para providências cabíveis dentro do prazo estabelecido no 
caput deste artigo.
Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Brumadinho terá um Livro de Tombo e um Livro de Registro Imaterial, para inscrição dos bens tombados e 
dos bens registrados imaterialmente de propriedade pública ou particular, existentes no Município, dotados de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e/ou científico, cujo tombamento e/ou registro será homologado pelo Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho.
Parágrafo Único: O tombamento e o registro imaterial em esfera municipal, dos bens compreendidos neste artigo, só poderão ser cancelados 
ou modificados com anuência da maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de 
Brumadinho.
Art. 7º - Os bens tombados não poderão ser destruídos, demolidos ou mutilados nem serem reparados, pintados, restaurados ou alterados, 
sem prévia e expressa autorização do Poder Executivo, ratificada pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de 
Brumadinho, sob pena de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da obra.
Art. 8º - Sem prévia autorização do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho não se poderá, na vizi-
nhança do bem tombado, ser edificada construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela serem colocados anúncios ou cartazes, 
sob pena de demolição da obra irregular ou retirada do objeto, impondo-se, neste caso, multa de 100 a 1000 UFB, a ser fixada pelo Conselho.
Art. 9º - As penas previstas nos artigos 7º e 8º desta Lei serão aplicadas pelo Poder Executivo, sem prejuízo da ação penal correspondente.
Art. 10 – Os bens compreendidos na proteção da presente Lei ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto o proprietário 
zelar pela sua conservação.
Parágrafo Único: O benefício da isenção será renovado anualmente, mediante requerimento do interessado, com prova da conservação do 
bem.
Art. 11 – A alienação onerosa de bens tombados, na forma desta Lei, fica sujeita ao direito de preferência, a ser exercido pelo Poder Executivo, 
em conformidade com as disposições específicas do Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, sobre o mesmo direito.
Art. 12 – São parte integrante da presente Lei os seguintes anexos e minutas a serem adotadas em cada processo:
ANEXO I – Decreto para nomeação dos membros do Conselho;
ANEXO II – Termo de Abertura para Livro do Tombo;
ANEXO III – Termo de Abertura para Livro de Registro;
ANEXO IV – Estrutura do Processo de Tombamento, a ser respeitada pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de 
Brumadinho.
Art. 13 – As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação consignada no Orçamento do Município, por conta de rubrica especí-
fica.
Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 15 – Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 929/97, de 22 de dezembro de 1997, 1.197/2001, de 13 de setembro de 2001, e 1.219/2001, 
naquilo que for conflitante com a presente Lei.
Brumadinho, 24 de julho de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.171 DE 24 DE JULHO DE 2015 – ANEXO I
DECRETO N.º _____ de ____ de ________________ de _______
Nomeio Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de _____________________________
O Prefeito Municipal de _____________________________, usando de suas atribuições e de conformidade com a Lei n.º __________ de 
__________________ (lei municipal referida no modelo I). 
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes senhores para Membros e Suplentes do CONSELHO DELIBERATIVO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTU-
RAL DE ___________________________: 
MEMBROS: 
____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
SUPLENTES: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
______________, ____ de _______________ de ______
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.171 DE 24 DE JULHO DE 2015 – ANEXO II
LIVRO DO TOMBO
Livro de atas com páginas numeradas com o Termo de Abertura na apresentação.
TERMO DE ABERTURA
Este Livro de Tombo, contendo ______________ folhas numeradas que levam a minha rubrica (*) ____________________________________, 
servirá para inscrição do Tombo dos Bens Arqueológicos, Etnológicos, Paisagístico, Arquitetônicos e Urbanístico, de Belas Artes, Artes Aplica-
das e Históricos e Bibliográficos, na forma da Lei Municipal n.º __________, de ______ de ________________ de ______ e do Decreto Munici-
pal de n.º _________, de ______ de _____________de ______. 
    ___________________ , ______ de ______________ de ______. 
(*) _________________________________
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
(*) – Escreve e assina o Presidente do Conselho Deliberativo 

LEI Nº 2.171 DE 24 DE JULHO DE 2015 – ANEXO III
ESTRUTURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO
A montagem de um processo de tombamento tem como objetivo fornecer subsídio sobre bens culturais ou naturais que analisados permi-
tirão uma decisão quanto à pertinência do uso desse recurso legal, para promover a salvaguarda destes bens. Neste sentido, é essencial que 
contenha informações e análise detalhada devendo ser composto dos seguintes itens: 
1 – Introdução 
 Texto síntese do conteúdo do processo, identificando o bem a ser tombado e sua importância para a comunidade devendo, ainda, men-
cionar as etapas metodológicas seguidas na sua execução, tais como: levantamento bibliográfico de caráter geral e específico, pesquisa de 
campo, levantamento gráfico e fotográfico, etc. 
2 – Histórico do Município
 Relata-se a evolução histórica da localidade ou município no qual está situado o bem cultural a ser tombado. 
3 – Histórico do Bem Cultural 
 Informações sobre a origem, etapas de formação, transformações ou intervenções, entre outras. 
4 – Descrição e Análise do Bem Cultural 
Se de caráter arquitetônico faz-se análise arquitetônica; 
Se de caráter paisagístico ou natural faz-se descrição geográfica e paisagística;
Se de caráter artístico ou bem móvel, faz-se análise artística ou estilística;
Se de caráter arqueológico ou etnográfico faz-se descrição e análise específica e;
Se de caráter bibliográfico faz-se análise específica. 
5 – Delimitação do Perímetro de Tombamento
 No caso do bem arquitetônico, paisagístico ou natural.
6 – Delimitação do Encontro ou Vizinhança do Bem Tombado
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 Define a área de proteção ao bem cultural 
OBS: Utilizar como referência na delimitação, preferencialmente, rios, lagos, encostas ou cumes de montanhas (pontos cotados). Devem ser 
evitados marcos referenciais artificiais tais como: cercas, picadas, árvores, casas, etc. No caso de zona urbana ou semi-urbana, indica-se a utili-
zação dos alinhamentos ou eixos de ruas e avenidas.
Os mapas e esquemas gráficos deverão ser anexados recebendo a linha delimitadora correspondente. 
A delimitação em mapas ou plantas deverá ser acompanhada de memorial descritivo e base cartográfica de referência.
7 – Medidas Complementares
 Recomendações referentes a: uso do solo, tratamento paisagístico, contendo de talude, manejo de área, etc. 
8 – Documentação cartográfica e fotográfica 
9 – Anexos
(alguma documentação importante que venha a enriquecer o processo). 
10 – Ficha para Técnica 
Profissionais que trabalharam na elaboração do processo de tombamento. 
11 – Parecer para Tombamento
 Trata-se de texto que argumente e justifique o fato do bem cultural se tornar objeto de proteção especial por parte do poder municipal, 
podendo ser mencionadas pessoas que solicitaram o tombamento. Quem faz e assina o parecer é o Presidente do Conselho Deliberativo ou 
um dos seus membros. 

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.41/15- Contratação de empresa p/ fornecimento de lanches p/ atender a Sec. Ação 
Social mediante parcelado Empresa Vencedora: Simonia Luzia Maia - ME Valor total: R$ 74.999.84 Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres. 039/15. Aquisição de transpalete hidráulico e pallet de plástico, p/ o setor de 
almoxarifado da Sec. Municipal de Administração, mediante fornecimento único. Abertura: 11/08/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.
mg.gov.br e/ou Brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
121

DISPENSA  32 Art. 24 – inciso II

Aquisição de passagem aerea 
ida e volta de Belo Horizonte/ 
Brasilia para duas pessoas, a 

pedido da Secretaria Municipal 
de Governo e Fazenda. 

       R$3.486,52
B&L UNION TRAVEL 

LTDA

Secretaria Municipal de Saúde

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
CADASTRO
Cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para comercialização/dispensação de medicamentos à base de substâncias retinóides de uso 
sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias SVS/MS nº. 344 de 12/05/98 e nº . 06 de 01/02/99 .
Empresa: Farmcenter Ltda.-EPP
CNPJ: 65.306.888/0001-30
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 57 ljs 13,14,14ª - Centro – Brumadinho/ MG.
Cadastro nº . 02/2015 .
Vigilância sanitária Municipal de Brumadinho.
Brumadinho, 02 de julho de 2015 .
José Paulo da Silveira Ataíde
Secretário Municipal de Saúde/SMS/Brumadinho/MG
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