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Eleitos membros do Grupo de 
Acompanhamento do Plano Diretor
Integrantes têm como missão discutir principais diretrizes para o município

Eleitos no último sábado, 
30 de agosto, durante o Se-
minário de Revisão do Pla-
no Diretor de Brumadinho, os 
membros do Grupo de Acom-
panhamento trabalham na 
análise e detalhamento das 
propostas apresentadas du-
rante o encontro para definir 
as prioridades. O grupo tem a 
missão de, a partir de reuniões 
sistemáticas, discutir de ma-
neira integrada e participativa 
as grandes diretrizes do Pla-
no Diretor e da Lei de Parce-
lamento, Ocupação e Uso do 
Solo.

turadas por temas pertinentes 
ao planejamento urbanístico 
e em torno dos quais a gestão 
urbana deverá ser organizada. 
Esses temas, apontados pelos 
participantes das oficinas re-
gionais, foram: Meio Ambien-
te e Saneamento; Mobilida-
de, Transporte e Trânsito; Uso 
e ocupação do solo, Regulari-
zação fundiária e Habitação; e 
Vocação econômica, desenvol-
vimento, integração e turismo.

Das discussões desses te-
mas, em grupos de trabalho, 
foram apresentadas as primei-
ras diretrizes e ações. Mais de-

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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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

Com representantes do 
Conselho Municipal de De-
senvolvimento Sustentável e 
Planejamento (Comdesp) e 
dos setores técnico, popular e 
empresarial, foram eleitos 15 
membros, com os respectivos 
suplentes, que também são 
responsáveis pela fiscalização 
e monitoramento do trabalho 
a ser desenvolvido pela equi-
pe técnica da Prefeitura. Ao to-
mar posse, cada membro re-
cebeu uma cópia do dossiê da 
revisão do Plano Diretor.

No encontro, as demandas 
sobre o município foram estru-

talhados e aprofundados, es-
ses pontos serão novamente 
colocados em discussão para 
serem incorporadas ao Plano 
Diretor e demais legislações a 
serem modificadas.

Na sequência dos traba-
lhos, assim que sistematizadas 
as primeiras propostas do Se-
minário e demais estudos, se-
rão iniciadas as reuniões da 
equipe técnica do Grupo de 
Acompanhamento, preparan-
do os documentos prelimina-
res para a primeira Audiência 
Pública, que deve ser confir-
mada para outubro.

Brumadinho, quarta-feira, 3 de setembro de 2014  Ano 2 Edição 262 

Luiz Carlos
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 165 DE 01 DE AGOSTO DE 2014.
“Designa Comissão Permanente de Licitação para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 51 e 38, Inciso III da Lei Federal Nº 8.666/1993,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Licitação para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, pelo o período de 01 (um) ano, os seguintes servidores:
Membros Titulares da Comissão:
I.Simonal Batista Ribeiro, servidor efetivo - Presidente da Comissão;
II.Viucilene Cristina de Sales;
III.Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha.
Membros Suplentes da Comissão:
I.Clodoaldo Evangelista Rodrigues;
II.Ana Paula Almeida de Araújo;
III.Thais Amorim Santos
Art. 2º. Os membros da Comissão, inclusive o Presidente, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se 
posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Art. 3º. A investidura dos integrantes da Comissão Permanente não excederá a 1 (um) ano, ficando vedada a recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão no período subsequente.
Art. 4º. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos e termos aditivos deverão ser encaminhadas para apreciação e emissão 
de parecer técnico pela Procuradoria Geral, bem como deverão ser submetidas a parecer jurídico exarado por profissional habilitado, designa-
do por portaria conjunta assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Parágrafo Único. A homologação do processo licitatório será procedida pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos após a emissão 
dos respectivos pareceres técnico e jurídico. 
Art. 5º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, inclusive requisitar apoio técnico da Procuradoria Geral, Controladoria Interna e demais órgãos da 
administração sempre que necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta.
Art. 6º. A Comissão deliberará com o mínimo de 3 (três) membros presentes às reuniões.
Art. 7º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da comissão designado pelo Presidente.
Art. 8º. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não 
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666/1993.
Art. 9º. Fica vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indireta-
mente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
Art. 10. Com fulcro no art. 96, inciso I e §§ 1º e 2º Lei Complementar nº 039/2004, introduzidos pela Lei Complementar nº 062/2011, os mem-
bros da Comissão pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal, pelos serviços efetivamente prestados, farão jus ao recebimento de grati-
ficação por encargos eventuais no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base do cargo efetivo de cada servidor, condicionada a 
concessão à efetiva participação dos mesmos nas reuniões, em cada mês de referência, exceto os servidores investidos em cargo comissiona-
do.
Parágrafo único. A gratificação de 20% sofrerá o desconto proporcional correspondente ao número de reuniões de que o servidor deixou de 
participar no mês, calculado em relação ao número de reuniões da Comissão havidas no mês de referência.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de julho de 2014.
 Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 196 de 26 de julho de 2013.
Brumadinho, 01 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
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DECRETO Nº 178 DE 20 DE AGOSTO DE 2014.
“Dispõe sobre delegação de competência ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e, especialmente,
CONSIDERANDO o disposto no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º – Com fundamento no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, fica delegada competência ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, poderes para ordenar despesas decorrentes das 
compras e processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação atuante junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
nomeada pelo Decreto nº 165 de 01 de agosto de 2014.
Parágrafo único.  A competência delegada no caput deste artigo não poderá ser subdelegada. 
Art. 2º - A competência delegada neste Decreto poderá ser restringida ou avocada, específica ou genericamente, a qualquer tempo, pelo 
Prefeito.
Art. 3ª - O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho e reserva orçamentária. 
Art. 5º - As notas de empenho serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, nas quais deverão constar, em local apropriado, 
o nome completo do Ordenador da despesa, seu cargo e o registro de que a delegação de competência se dá com fundamento no presente 
Decreto. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de julho de 2014.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 198 de 26 de julho de 2013.
Brumadinho, 20 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

DECRETO Nº 186 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
“Aprova o Loteamento “Serra Verde”, situado na sede do Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal n.º 1.404 de 12 de dezembro de 2003 e a Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979;
CONSIDERANDO que o loteamento Serra Verde obteve os requisitos necessários à anuência prévia estadual e à aprovação municipal;
DECRETA:
Art. 1º – Fica aprovado o Loteamento denominado “Serra Verde”, situado na sede do Município de Brumadinho, de propriedade de Liberdade 
Imóveis Ltda, sob matriculas nº 1850, 6702 e 7757, fl. 01 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.
Art. 2º - O loteamento, ora aprovado, possui área total de 242.000,00m², cuja distribuição, de acordo com projeto urbanístico contendo anuên-
cia prévia da RMBH/MG, é a seguinte:

Área de lotes 121.149,00 m² 50,07%

Área de logradouros 46.281,50 m² 19,12%

Áreas verdes 24.743,10 m² 10,22%

Área Institucional 12.479,50 m² 5,16%

Área de preservação 37.346,80 m² 15,43%

Área total do projeto 242.000,00 m² 100,00%

Área remanescente 42.592,00m² --

Área total do terreno 284.592,00 m² --
Art. 3º - A quantidade de lotes corresponde a 290(duzentos e noventa) lotes agrupados em 21 (vinte e uma) quadras.
Art. 4º - As obras de abertura do sistema viário e outros logradouros públicos, sua pavimentação, assentamento de meios-fios e sarjetas, a exe-
cução do sistema de drenagem pluvial, a execução do sistema de esgotamento sanitário (de acordo com as Diretrizes Municipais), a implan-
tação da rede de abastecimento de água, a demarcação das quadras, lotes, logradouros e áreas de domínio público com marcos de concreto, 
a implantação da rede de energia elétrica e de iluminação pública, a realização de obras necessárias para a contenção de taludes resultantes 
de movimentos de terra, bem como a arborização das vias e outros logradouros públicos, a demarcação e cercamento do entorno das Áreas 
Verdes e Institucionais, com colocação de placas indicativas (de acordo com as Diretrizes Municipais), são de responsabilidade exclusiva do 
Empreendedor, conforme determina o art. 8º da Lei Municipal 1.404/2003, e deverão ser realizadas de acordo com as especificações técnicas 
do projeto aprovado e do Termo de Compromisso assinado com o Município de Brumadinho.
Art. 5º - As obras a que se refere o artigo anterior serão executadas pelo Empreendedor de acordo com as etapas e prazos previstos no Crono-
grama de Obras anexo ao Termo de Compromisso, devendo ser concluída dentro do prazo máximo de quatro anos.
Parágrafo Único: Os prazos previstos no cronograma serão contados a partir do registro do loteamento.
Art. 6º - O termo de compromisso a que se referem os artigos 4º e 5º, estabelecido entre o loteador e o Município, prevê, como garantia para 
execução das obras de infraestrutura, a caução de lotes, devendo ser registrada a hipoteca no registro de imóveis concomitantemente com o 
registro imobiliário do loteamento, sob pena de nulidade da aprovação.
Art. 7º - Os logradouros, as áreas verdes e praças, as áreas de equipamentos urbanos e comunitários não poderão ter a sua destinação alterada 
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pelos loteadores, desde a aprovação do loteamento, e passarão para o domínio público no ato do registro imobiliário.
Art. 8º - Para implantação das obras de infraestrutura, o Empreendedor deverá requerer da Prefeitura Municipal de Brumadinho o respectivo 
Alvará de Urbanização.
Art. 9º - O termo de compromisso será assinado na data do decreto e registrado juntamente com o registro imobiliário do loteamento.
Parágrafo único: Os prazos previstos no cronograma serão contados a partir do registro imobiliário do loteamento.
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brumadinho, 03 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Brumadinho:  Ratifico, conf. art. 24, X, Lei 8.666/93, Disp. Licitação, p/ loc. imóvel sito Rua B, 57, J. Henriques. Locador: Jose 
Noe G. Souza. Vr. mês: R$1.000,00. Antônio Brandão – Prefeito Municipal


		2014-09-03T16:50:19-0300
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




