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LEI MUNICIPAL Nº. 1.983/2013 

 

"Institui o Diário Oficial do Munícipio de 

Brumadinho/MG e dá outras providências". 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do 

município, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criada no âmbito municipal, a Imprensa Oficial, com a denominação de 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BRUMADINHO - D.O.M. BRUMADINHO, órgão de 

publicação de leis e atos municipais, expedidos pelos Poderes Executivo e Legislativo, 

regulamentando o artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. 

 

§ 1º - 0 Diário Oficial do município - D.O.M. será constituído de um site eletrônico destinado 

a publicação de leis e atos do Poder Executivo. 

 

§ 2º - Nos decretos que tratarem de contratação, demissão e exoneração de servidores, 

deverá constar, obrigatoriamente, o nome completo, número de matricula, cargo e 

Secretaria onde o contratado for lotado. 

 

§ 3º - As informações constantes do D.O.M. deverão constar de jornal impresso dos dois 

poderes, de forma resumida, indicando o endereço eletrônico do D.O.M. onde as 

informações deverão estar em seu inteiro teor. 

 

I - O jornal impresso será de circulação mensal, com tiragem mínima de 5.000 (cinco mil) 

exemplares; 

 

II - Poderá ser editada edição extra do jornal, quando conveniente para a Administração 

Pública. 
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§ 4º - A publicação de leis deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 

recebimento da Proposição de Lei pelo Poder Executivo, ou em até 48 (quarenta e oito) 

horas após a promulgação pela Câmara Municipal. 

 

§ 5º - As leis e atos só produzirão efeito após a devida publicação. 

 

Art. 2º - Compreende-se por leis e atos municipais referidos no caput do artigo 1º, dentre 

outros, os atos oficiais da administração de pessoal, processos licitatórios, contratos e 

convênios, que serão publicados na forma resumida, nos termos dos seus respectivos 

extratos; e leis, decretos, resoluções e portarias, publicados na forma integral; e ainda: 

 

I - Avisos, editais e outros atos de licitação; 

 

II - Relação de todas as compras feitas pela administração, de maneira a clarificar a 

identificação do bem comprado, seu preço, a quantidade adquirida e o nome da empresa 

fornecedora. 

 

Parágrafo Único: As relações citadas no inciso II deverão estar disponíveis no site do 

D.O.M. até o último dia do segundo mês seguinte aquele a que se referirem. 

 

III - Contas Públicas referentes a Lei Federal n° 9.755/98, sendo elas: 

 

a) Tributos arrecadados; 

b) Orçamentos Anuais; 

C) Execução dos Orçamentos; 

d) Balanços Orçamentários Consolidados; 

e) Contratos, seus aditivos e rescisões, se houver. 

 

§ 1º - Os dados referidos na alínea "a" deverão estar disponíveis no site do D.O.M. até o 

último dia do segundo mês subsequente ao da arrecadação. 
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§ 2º - Os orçamentos a que se refere a alínea "b" deste inciso, deverão estar disponíveis 

no site do D.O.M. até 31 de janeiro do ano do exercício, e os balanços do exercício anterior 

até 31 de julho de cada ano. 

 

§ 3º - Os relatórios mencionados na alínea "c" deste artigo deverão estar disponíveis no 

site do D.O.M. até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre. 

 

§ 4º - o balanço consolidado previsto na alínea "d" deste artigo deverá estar disponível no 

site do D.O.M. até o último dia do terceiro mês do segundo semestre do exercício imediato 

aquele a que se referir. 

 

§ 5º - Os resumos de que trata na alínea "e" deste artigo deverão estar disponíveis no site 

do D.O.M. até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato ou 

de seu aditivo, e as comunicações até o trigésimo dia de sua ocorrência. 

 

IV - Instrumentos de Gestão Fiscal referentes a Lei Complementar 101/2000, sendo: 

 

a) Leis de Diretrizes Orçamentárias com suas metas; 

b) Prestação de Contas e o respectivo Parecer Prévio; 

c) Relatórios resumidos na execução orçamentária; 

d) Relatórios de Gestão Fiscal; 

e) Versão simplificada desses documentos. 

 

V - Atos de Pessoal, sendo eles: 

 

a) Edital de Concurso Público; 

b) Homologação das inscrições; 

c) Resultado dos aprovados e sua classificação; 

d) Homologação do concurso após julgamento do último recurso; 

e) Outros atos do concurso; 

f) Ato de nomeação da comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar. 
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Parágrafo Único: Para resguardar a vida privada do servidor, os atos que fizerem 

referência a sua pessoa, Limitar-se-ão ao seu número de matrícula no órgão de lotação e 

as iniciais de seu nome. 

 

VI - Outros atos administrativos, sendo eles: 

 

a) Atas e deliberações dos conselhos municipais; 

b) Alvarás; 

c) Outros atos administrativos. 

 

Art. 3° - A publicação de atos não normativos poderá ser feita de forma resumida; e os 

acordos, contratos e convênios serão publicados através de seus - respectivos extratos. 

 

Art. 4º - As publicações das leis e atos do Município oriundos do Poder Executivo serão 

feitas exclusivamente no Diário Oficial do Executivo Municipal - D.O.M., sempre que a Lei 

não exigir publicação em outros Órgãos. 

 

Art. 5º - A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha da Prefeitura 

ou dos Órgãos públicos municipais somente pode ter caráter informativo, educativo ou de 

orientação social. 

 

Art. 6º - E vedada a publicidade de atos, programas, obras, serviços ou campanhas da 

Prefeitura, da Câmara Municipal e de seus órgãos que não tenham caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, assim como a publicidade em que constem nomes, 

símbolos, cores ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade, 

servidores públicos, agentes políticos, candidatos a cargo eletivo ou de qualquer interesse 

político-partidário. 

 

Art. 7º - Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a promoverem medidas 

necessárias, de acordo com a Lei, para implantação do D.O.M. - Diário Oficial do Município 

de Brumadinho, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo remanejar dotações orçamentárias 

ou suplementá-las na forma da Lei. 
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Art. 8º - Os Poderes Executivo e Legislativo regulamentarão presente Lei no prazo de 30 

(trinta) dias de sua publicação, quando deverá designar os servidores responsáveis pela 

publicação. 

 

Art. 9º - Os casos omissos que não impliquem em alteração dos termos desta Lei, serão 

regulamentados por ato de cada Poder. 

 

Art. 10 - Ficam revogadas as Leis Municipais n° 265/1973 e 1.240/2001. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, em 15 de maio de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 15.05.2013) 
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