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 LEI MUNICIPAL Nº 2.027 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013  

   

"Dispõe sobre a criação de Comissões 

Comunitárias para Acompanhamento de 

Obras Públicas no âmbito do Município de 

Brumadinho/MG." 

  

O Povo do Município de Brumadinho, por seu representante aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica estabelecido pela presente Lei a criação de Comissões Comunitárias para 

acompanhamento e fiscalização de construções ou reformas de unidades da, 

administração pública municipal.  

 

Art. 2º - Serão considerados para os fins da presente Lei as obras cujo valor ultrapasse 

R$50.000,00 (cinquenta mil Reais).  

   

§ 1º - O valor mínimo deverá ser corrigido anualmente pelo IPC-FIPE. 

   

§ 2º - Independente do valor mínimo exigido no parágrafo 1º deste artigo, será obrigatória 

a constituição da referida Comissão Comunitária, para fiscalização dos investimentos 

feitos nos seguintes casos:  

 

I. Hospitais e Unidades Básicas de Saúde;  

 

II. Escolas e Centros de Educação Infantil;  

 

III. Parques e Praças.  

 

Art.3º - Comporão as Comissões Comunitárias representantes da comunidade 

diretamente influenciada pela obra, indicados por entidades, como por exemplo, 
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Associações  de Pais e Professores, de Conselhos Municipais e Associações de Bairros 

das localidades especificas.  

 

Art. 4º - Os membros das Comissões Comunitárias receberão do poder público o Memorial 

Descritivo da obra, para que possa fazer o acompanhamento, fiscalização, avaliação da 

qualidade dos materiais e serviços, e como cumprimento dos prazos estipulados.  

 

Art. 5° - A participação na Comissão Comunitária e considerada função pública de caráter 

relevante, conferindo aos seus integrantes diploma alusivo e menção expressa na placa 

comemorativa da obra supervisionada. 

 

Parágrafo Único: Quando se tratar de servidor público, a participação constará de seus 

assentamentos funcionais, como mérito para promoção. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 18.12.2013) 
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