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Brumadinho, quinta-feira, 23 de janeiro de 2014  Ano 2 Edição 113

Prefeitura reduz em 30% a fila de 
espera no atendimento odontológico

Somente nos dez primeiros meses de 2013, foram realizados cerca de 40 mil procedimentos clínicos 
A Prefeitura de Brumadinho, através 

da Secretaria Municipal de Saúde reali-
zou de janeiro a outubro de 2013, apro-
ximadamente 40 mil procedimentos 
odontológicos. Os atendimentos são 
feitos por 14 equipes espalhadas em 11 
unidades do município, entre eles a Po-
liclínica, onde funciona o CEO – Centro 
de Especialidades Odontológicas. No 
interior do município, o atendimento é 
realizado nos principais postos de saú-

Já no atendimento secundário, os 
procedimentos realizados são cirurgias, 
periodontia, prótese total e parcial, 
remoção e atendimentos a pacientes 
portadores com necessidades especiais, 
como por exemplo, o atendimento feito 
na APAE de Brumadinho.   

Com os atendimentos feitos nos 
dez primeiros meses do ano, a fila de 
espera dos tratamentos especializados 
foi reduzida em 30%, comparada com 
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Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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de: Aranha, Casa Branca, Conceição de 
Itaguá, Marinhos, Piedade do Paraope-
ba e Palhano. 

 As equipes de saúde bucal tra-
balham com atendimento à atenção 
primária e secundária. Na atenção pri-
mária, os profissionais atuam principal-
mente com a prevenção, restaurações 
dentárias, profilaxias (limpezas), peque-
nas cirurgias e atendimentos emergen-
ciais. 

os anos anteriores. Em 2013, a Prefei-
tura implantou em todas as creches do 
município o projeto de atenção à saúde 
bucal. O projeto é pioneiro em Brumadi-
nho e tem como objetivo acompanhar 
desde cedo o cuidado com a higiene 
bucal de bebês e crianças. 

Mais informações 
3571-3020 ramal 224
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Atos do Executivo

DECRETO NO  17, DE 23 DE JANEIRO DE 2014.
 “Estabelece os critérios para a emissão, pelo Município de Brumadinho, de Declaração de Conformidade para fins de licenciamento ambiental 
junto ao Estado de Minas Gerais ou à União e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99 Iinciso VII da Lei Orgânica do 
Município, e
CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 23, Inciso VI,  30, Incisos I e II, e 225 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, Inciso XI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 80 a 89, da Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código das Posturas Municipais);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.438/04 (Uso e Ocupação do Solo em Brumadinho);
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 21 a 29, da Lei Complementar n° 52/2006 (Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Bruma-
dinho); 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 2.024, de 18 de dezembro de 2013,  que “Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a 
fiscalização da exploração de recursos minerais no território do Município de Brumadinho/MG... “
DECRETA:
Art. 1°. Para fins de licenciamento ambiental junto ao Estado de Minas Gerais, a emissão de Declaração de Conformidade nos termos do 
disposto na alínea a, do art. 2°, da Resolução COPAM nº 01/92 e § 1°, do art. 10, da Resolução CONAMA n° 237/97, obedecerá ao disposto neste 
Decreto.
Art. 2°. O empreendedor deverá dirigir o requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão da Ad-
ministração Direta do Município, com atribuição legal de expedir e conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas 
ao meio ambiente.
Art. 3°. O empreendedor deverá protocolar, através de requerimento específico endereçado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, o pedido de Declaração Municipal, contendo os seguintes documentos:
Identificação e qualificação completa do empreendedor, acompanhada da documentação comprobatória respectiva;
II - Comprovante de propriedade, contrato de locação, contrato de arrendamento ou autorização expressa do proprietário da área ou imóvel 
onde se pretende implantar e desenvolver o empreendimento; 
III - Certidão atualizada do registro da área ou imóvel, obtida junto ao Serviço Registral de Imóveis competente;
IV - Certidão Negativa de Débito (CND) junto à Dívida Ativa do Município;
V - Planta de situação da área do empreendimento contendo intervenções existentes e projetadas, acessos, edificações, áreas verdes, áreas de 
preservação permanente (APP’s) e unidades de conservação (UC’s), se for o caso;
VI - Cópia dos estudos ambientais necessários ou documento equivalente, nos termos da legislação estadual;
VII - Declaração de Impacto Ambiental, conforme elencado no art. 5º deste Decreto;
VIII- Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), conforme definido na legislação municipal.
§ 1º - Para os fins dispostos neste Decreto, entendem-se por estudos ambientais todos e quaisquer estudos pertinentes aos aspectos ambien-
tais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a 
análise da licença requerida ou sua renovação.
§ 2º - Os estudos ambientais deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor, ficando vedada a 
participação de servidores públicos contratados ou pertencentes aos órgãos da administração direta ou indireta do Município, bem como os 
servidores egressos há menos de 4 anos, em qualquer fase de sua elaboração. 
§ 3º - O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos de que trata este artigo serão responsáveis pelas informações apresen-
tadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais previstas em lei. 
Art. 4°. O requerimento de que trata o artigo anterior, após formalizado e instruído com a documentação exigida, será submetido à apreciação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação que, 
em face da legislação municipal em vigor, emitirão parecer técnico a fim de subsidiar a decisão do Chefe do Executivo Municipal acerca do 
referido requerimento.
Parágrafo único. Será indeferido o requerimento de Declaração de Conformidade (DC) se qualquer um dos respectivos pareceres técnicos 
concluir pela desconformidade do empreendimento à legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, notadamente no tocante a eventual 
risco de degradação e poluição do meio ambiente, consoante o disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código 
de Posturas do Município). 
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Art. 5°. As Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Planejamento e Coordenação poderão exigir do-
cumentação complementar ou esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, devendo submeter o requerimento de Declaração de 
Conformidade à apreciação do CODEMA e do COMDESP. 
Art. 6°. A Declaração de Impacto Ambiental (DIA) é de responsabilidade direta do requerente e deverá conter, no mínimo: 
a) a descrição sucinta do local e seu entorno, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio sócio-econômico; 
b) a descrição de possíveis impactos ambientais a curto, médio e longo prazo; 
c) as medidas para minimizar ou corrigir os impactos ambientais;
d) a assunção, por parte do empreendedor, de qualquer responsabilidade decorrente da implantação ou operação do seu empreendimento.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8°. Revogam-se todas as disposições contrárias.
Brumadinho, 23 de janeiro de de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO NO  18, DE 23 DE JANEIRO DE 2014.
Prorroga o prazo da exigência de “Baixa de Construção” e “Habite-se” para os estabelecimentos comerciais, industriais, de prestadores de servi-
ços e profissionais liberais em Brumadinho conforme especifica e dá outras providências. 
O PREFEITO DE BRUMADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII e artigo 14, inciso XV da Lei Orgânica do Município, 
de 20 de março de 1990, 
CONSIDERANDO que bem-estar público é o resultante da aplicação do conjunto de preceitos e regras que tratam das relações da comunidade 
local quanto à segurança, comodidade, costume e lazer e a todas as demais atividades que estiverem, intrínseca e extrinsecamente, ligadas à 
matéria das Posturas Municipais - inciso II, do artigo 2°, da Lei Municipal nº 1.359, de 18.06.2003;
CONSIDERANDO que à Prefeitura, tendo em vista zelar pelo bem estar público, observadas a legislação federal e estadual próprias, coibirá o 
abuso do exercício dos direitos individuais quanto ao uso da propriedade particular, dos locais, serviços e equipamentos públicos - artigo 90, 
da Lei Municipal nº 1.359, de 18.06.2003;
CONSIDERANDO que a concessão do Alvará de Localização e Funcionamento para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
serviços e de profissionais liberais é da competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC) – artigo 147, da Lei 
Municipal nº 1.359, de 18.06.2003 (Código de Posturas do Município de Brumadinho);
CONSIDERANDO que, para a concessão do Alvará de Localização e Funcionamento, os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores 
de serviços e de profissionais liberais devem atender às disposições contidas nos Códigos de Posturas (Lei Municipal nº 1.359/2003), de Obras 
(Lei Municipal nº 1.149/2000), Sanitário (Lei Complementar nº 055/2009), Ambiental (Lei Complementar nº 067/2012), Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (Lei Municipal nº 1.438/2004) e às demais normas legais e regulamentares pertinentes;
CONSIDERANDO que para o funcionamento adequado dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e de profissionais 
liberais deverão ser observadas as prescrições sobre medidas e equipamentos de combate e prevenção contra incêndio elencadas na Lei Esta-
dual nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO a obrigação legal que o construtor tem de apresentar, entre outros projetos complementares exigidos pela Lei Municipal nº 
1.149/2000 (Código de Obras), o projeto de prevenção de incêndio – inciso XLVII, do artigo 5°;
DECRETA:
Art. 1º - Para efeito de emissão do Alvará de Localização e Funcionamento, pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, aos  
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestadores de serviços e de profissionais liberais, fica prorrogada a exigência de apresentação da 
Baixa de Construção e Habite-se nas seguintes condições:
I. Por 180 (cento e oitenta) dias, se a área ocupada ou utilizada for de até 120m² (cento e vinte metros quadrados);
II. Por 360 dias, se a área ocupada ou utilizada for de até 60m² (sessenta metros quadrados); e
III. Por 540 (quinhentos e quarenta) dias, se a área ocupada ou utilizada for de até 30 m² (trinta metros quadrados).
Art. 2º.  No lugar da Baixa de Construção e Habite-se os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e de profissionais 
liberais cuja área seja de até 120m² (cento e vinte metros quadrados), 60m² (sessenta metros quadrados) e 30m² (trinta metros quadrados), 
conforme disposto no Art. 1º, ficam obrigados a apresentar croqui da área ocupada ou utilizada, com Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART)  assinada por profissional legalmente habilitado.
Parágrafo Único - O modelo de croqui da área, de que fala o caput do artigo, é o exemplificado no  Anexo I deste decreto.
Art. 3º.  Para efeito de emissão do Alvará de Localização e Funcionamento pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, os 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestadores de serviços e de profissionais liberais deverão apresentar Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) ou Certidão de Dispensa (CD), ou declaração, assinada por profissional legalmente habilitado, de que está elaborando 
o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, responsabilizando-se, assim, pelo funcionamento das instalações do estabelecimento 
até formalização da entrega do AVCB ou CD junto ao órgão competente.
Parágrafo único - O modelo de declaração de responsabilidade de que fala o caput do artigo, é o exemplificado no  Anexo II deste decreto.
Art. 4º.  Sob nenhuma hipótese será recebido o requerimento do Alvará de Localização e Funcionamento, em que não conste o croqui e a 
assinatura do profissional legalmente habilitado.  
Art. 5º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º . Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de janeiro  de 2014.
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Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I DO DECRETO Nº 18 DE 23/01/2014

DECRETO NO  19, DE 23 DE JANEIRO DE 2014.
Prorroga o prazo de vencimento dos Alvarás de Localização e Funcionamento conforme especifica e dá outras providências. 
O PREFEITO DE BRUMADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII e artigo 14, inciso XV da Lei Orgânica do Município, 
de 20 de março de 1990, 
CONSIDERANDO que bem-estar público é o resultante da aplicação do conjunto de preceitos e regras que tratam das relações da comunidade 
local quanto à segurança, comodidade, costume e lazer e todas as demais atividades que estiverem, intrínseca e extrinsecamente, ligadas à 
matéria das Posturas Municipais -  inciso II, do artigo 2°, da Lei Municipal nº 1.359, de 18.06.2003;
CONSIDERANDO que a concessão do Alvará de Localização e Funcionamento para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
serviços e de profissionais liberais é da competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC) – artigo 147, da Lei 
Municipal nº 1.359, de 18.06.2003 (Código de Posturas do Município de Brumadinho),
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado o vencimento dos Alvarás de Localização e Funcionamento concedidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação (SEPLAC) durante o exercício de 2013, para os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e de profissio-
nais liberais que ocupam ou utilizam área edificada inferior a 120m² (cento e vinte metros quadrados), e desde que não exerçam atividades 
que ofereçam risco ou de concentração popular.
Parágrafo Único – A prorrogação a que se refere o caput do artigo dar-se-á conforme a data de entrega dos Alvarás de Localização e Funciona-
mento concedidos em 2013, escalonados de acordo com a seguinte tabela: 
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Alvarás entregues em: Prorrogados até:

Janeiro e Fevereiro/2013 31/Julho/2014

Março/Abril/2013 31/Agosto/2014

Maio/Junho/2013 30/Setembro/2014

Julho/Agosto/2013 31/Outubro/2014

Setembro/Outubro/2013 30/Novembro/2014

Novembro/Dezembro/2013 31/Dezembro/2014

Art. 2º. Dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e de profissionais liberais, cuja atividade o requeira, conforme a 
categoria, será exigido Alvará Sanitário e/ou Licença Ambiental independentemente do tamanho do empreendimento,
Art. 3º - A prorrogação do vencimento a que se refere o artigo 1º deste Decreto não se aplica aos estabelecimentos comerciais, industriais, 
prestadores de serviços e de profissionais liberais cuja área ocupada ou utilizada for acima de 121m² (cento e vinte e um metros quadrados).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 janeiro  de 2014.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Torna público 1º Termo de apostilamento para Correção de cálculo do valor da Indenização do Contrato de Locação nº 213/2013. Dispensa 
150/2013, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação para abrigar as instalações do Centro de Ensino Profissionalizante/CEP. Loca-
dor: Sr. Clóvis de Rezende Andrade. Antônio Brandão-Prefeito.  

Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 002/14, Proc. Adm. 002/14. Confecção Impressos Gráficos p/ Sec. Educação, Sec.                   
Fazenda e Secretaria de Governo. Abertura: 10/02/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. 
(31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 008/14, Proc. Adm. 016/14. Aq. Decibelimetro, Medidor de deslocamento e Esclerometro 
p/ Sec. Planejamento. Abertura: 06/02/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-
3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Processo 
Administrativo

N.º 
Dispensa

Enquadra-
mento Legal

Dotação Orçamentária Especificação Quant.
Valor
unitário

Valor total
contratado 

Valor total Empresa    

PA
007

001
Art. 24 – 
inciso II

00215010412200052104

Saco plástico reforçado para acondi-
cionamento de lixo-50 litros.  20 R$ 8,50 R$ 170,00

R$830,00 GOLD LIMP

Saco plástico reforçado para acondi-
cionamento de lixo-100 litros  20 R$17,00 R$340,00

Pano de chão-confeccionado em 
tecido 100% algodão, alvejado, 
uniformemente, extragante 
180g,costurado e fechado tipo saco.

 200 R$ 1,60
R$320,00
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