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Prefeitura realiza teste 
operacional no trânsito

Novo sistema tem como objetivo melhorar o fluxo e diminuir os congestionamentos
Desde o início de janeiro, a 

Prefeitura começou a implantar, 
em regime de teste operacional, 
algumas mudanças no trânsito, 
na região central da cidade. O 
objetivo é melhorar o fluxo de ve-
ículos e diminuir os congestiona-
mentos, tanto para quem entra, 
quanto para quem sai da cidade. 

As alterações foram aprovadas 
pelo COMUTRAN – Conselho Mu-
nicipal de Trânsito, com participa-
ção de engenheiros, SETRANSB, 
representantes de empresas de 
ônibus e taxistas, além de outros 
segmentos.  

falta de infraestrutura é prejudicial. 
Mas, a boa notícia para nossa cida-
de é que já conseguimos aprovar 
no DER, o projeto do complexo 
viário para a construção de um via-
duto, alças de acesso e mais uma 
ponte para a cidade. A nossa ex-
pectativa é que as obras comecem 
ainda neste primeiro semestre”, 
afirma o Prefeito Brandão. 

A Prefeitura também está tra-
balhando para a criação da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, que irá cuidar especifica-
mente das questões de trânsito e 
transportes no município. Segun-

Talles Costa

Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Nos últimos anos, aumentou 
consideravelmente o número de 
veículos que circula diariamente 
em Brumadinho, impulsionado 
principalmente pelo crescimento 
turístico da região.  “Nós sabemos 
que a solução para melhorarmos 
o trânsito de Brumadinho, assim 
como em qualquer outra cidade 
é a construção de mais vias de 
acesso. E por isso, a Prefeitura está 
empenhada na construção desses 
acessos, que até hoje não foram 
estudados para Brumadinho. Pas-
samos décadas sem planejamento 
e agora estamos sentindo como a 

do dados do DENATRAN – De-
partamento Nacional de Trânsito, 
Brumadinho têm hoje aproxima-
damente 16 mil veículos entre 
carros, caminhões, motos e ôni-
bus. Somente nos últimos 10 anos 
houve um crescimento de mais 
de 260% no número de veículos. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Coordenação, cerca de outros 2 
mil veículos circulam diariamen-
te pelas ruas do município, entre 
turistas e prestadores de serviços, 
totalizando quase 18 mil automó-
veis por dia.  

•	 Avenida	Vigilato	Braga	passou	a	ter	mão	
única	até	a	rotatória	no	sentido	bairro;

•	 Rua	Presidente	Vargas	agora	tem	mão	
única	desde	a	altura	do	número	337,	no	
sentido	ponte/saída	da	cidade;

•	 Rua	de	saída	do	Bairro	São	Conrado	está	
proibido	a	conversão	a	esquerda;

•	 Rua	Padre	Eustáquio	possui	uma	nova	
rotatória	de	retorno	ao	centro	da	cidade.

PRINCIPAIS MUDANÇAS
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JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0463/2013
REQUERENTE: INFRATER ENGENHARIA LTDA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 21/01/2014, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto 
municipal nº 051/2013, foram os autos levados a julgamento pela Presidente – Adriana Monoelina Eduardo e seu vice – Presidente – Cerson 
Machado Filho, e por unanimidade proferiram a seguinte decisão:
Destarte, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 794, I, c/c, com art. 795, ambos do Código Civil. Deve ainda, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa, a requerente – INFRATER ENGE-
NHARIA LTDA, para tomar ciência da mesma, e querendo, se manifeste no prazo legal, bem como, seja ainda, publicado no Diário Oficial desse 
Município – DOM, conforme Lei 1983/2013 e decreto municipal nº 160 de 14 de junho de 2013.
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 21 de janeiro de 2014.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF
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