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PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA 
PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Dispensa de Lici-
tação n° 24/2021. Processo Administrativo n° 
67/2021 Nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93. AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
PARA SINALIZAÇÃO, ESTACAS E FURA-
DEIRA PROFISSIONAL, A PEDIDO DA SEC-
RETARIA DE OBRAS Valor total: R$ 3.766,65 
(três mil, setecentos e sessenta e seis reais e ses-
senta e cinco centavos). Sendo vencedoras as em-
presas CASA AGRO CAMPO MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI no valor de R$ 519,55 
(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco 
centavos), J&A MADEIRAS E TRANSPORTES 
EIRELE ME o valor de R$ 2.388,00 (dois mil, 
trezentos e oitenta e oito reais) e M A NEVES 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA o valor 
de R$ 859,10 (oitocentos e cinquenta e nove reais 
e dez centavos). Avimar de Melo Barcelos – Pre-
feito Municipal.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 
e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação 
eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de 
Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados 
do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, 
encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade 
de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO–MG.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Brumadinho.mg.gov.br

EDIÇÃO - 1850, QUARTA- FEIRA, 24  DE MARÇO DE 2021 Página 
24 de 34

Secretaria Municipal de
Planejamento

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 
CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO     
MINAS GERAIS 
02.448.404/0001-78
Decreto  Nº 0000063/2021 
MARçO / 2021 

DECRETO Nº 0000063/2021, 24 de março de 2021

Abre crédito suplemetar no valor total  400.000,00
(quatrocentos  mil  reais ).

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições e considerando o artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964 e Lei Municipal nº  0002567/2020 Decreta:

Art. 1º - Ficam abertos créditos suplementares nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Suplementadas
01001 - LEGISLATIVO

2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00100Fonte:

Total do Projeto/Atividade 400.000,00
Total da Unidade 400.000,00
Total 400.000,00

Art. 2º- Para atender as despesas a que se referem o artigo 1º deste decreto, ficam anuladas no valor do crédito mencionado, as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Anuladas
01001 - LEGISLATIVO

2.001 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
100.000,0031901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil Fonte: 100

Total do Projeto/Atividade 100.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

100.000,0033904600000 - Auxilio Alimentação Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 100.000,00
2.014 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS-INSS

200.000,0031901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 200.000,00

Total da Unidade 400.000,00
400.000,00Total

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

 BRUMADINHO,  24 março de 2021

Avimar de Melo Barcelos
Prefeito Municipal

Vânia Alves Estevão
Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação

Daniel Hilario de Lima Freitas
Presidente da Câmara Municipal 
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Secretaria Municipal de
Turismo

 

 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA ENTRE O 
MUNICIPIO DE BRUMADINHO E O CIRCUITO VEREDAS DO PARAOPEBA  

Portaria Nº 01 de 24 de Março 2021 

 

“Dispõe sobre designação de um gestor da 
parceria celebrada entre Município de 
Brumadinho e a Agencia de 
Desenvolvimento Regional do Circuito 
Veredas do Paraopeba”. 

 

O Secretário Municipal de Turismo e Cultura Marcos Paulo de Andrade 

Amabis, nomeado pelo Decreto nº 07 de 05 de Janeiro de 2021, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, artigo 103, Inciso II, de 20 de março 

de 1990 e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993.  

Resolve:  

Art. 1º   Designar   a servidora Maria Lúcia Videira Guedes, matrícula nº 011699 

e CPF nº 494.576.086-15, para acompanhar e fiscalizar, a execução do contrato 

firmado entre Município de Brumadinho e a Agencia de Desenvolvimento Regional 

do Circuito Veredas do Paraopeba. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência 

até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 

Brumadinho, 24 de Março de 2021 

 

Marcos Paulo de Andrade Amabis 

Secretário Municipal de Turismo e Cultura 

 

            *REPUBLICAÇÃO

*Republicação para correção de erro material, tornando sem efeito a publicação do documento na Edição nº 1849.
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE BRUMADINHO E O 

CIRCUITO VEREDAS DO PARAOPEBA 

Portaria Nº 02 de 24 de Março de 2021 

“Dispõe sobre designação de uma 
Comissão designada para o monitoramento 
e avaliação da parceria entre o Município de 
Brumadinho e a Agencia de 
Desenvolvimento Regional do Circuito 
Veredas do Paraopeba”.  

O Secretário Municipal de Turismo e Cultura Marcos Paulo de Andrade Amabis, 
nomeado pelo Decreto nº 07 de 05 de Janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica, artigo 103, Inciso II, de 20 de março de 1990 e 
de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Resolve:  

Art. 1º Designar o servidor Maria Lucia Videira Guedes, matrícula nº 361 e CPF 
nº 494.576.086-15, para acompanhamento e avaliação da parceria entre o 
Município de Brumadinho e a Agencia de Desenvolvimento Regional do Circuito 
Turístico do Vale do Paraopeba. 

Designar o servidor Pedro Henrique da Silva, matricula nº 014976 e portador do  

Art. 2º Designar o servidor Webert Douglas Fernandes, matricula nº 014978 e 
portador do CPF nº 089.516.366-74, para acompanhamento e avaliação da 
parceria entre o Município de Brumadinho e a Agencia de Desenvolvimento 
Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba. 

Art. 3º CPF nº 092.344.256-18 para acompanhamento e avaliação da parceria 
entre o Município de Brumadinho e a Agencia de Desenvolvimento Regional do 
Circuito Turístico do Vale do Paraopeba. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 

 

Brumadinho, 24 de Março de 2021. 

 

 

Marcos Paulo de Andrade Amabis 

Secretário Municipal de Turismo e Cultura 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE BRUMADINHO E A 

ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS 

Portaria Nº 03 de 24 de Março de 2021 

“Dispõe sobre designação de uma 
Comissão designada para o monitoramento 
e avaliação da parceria entre o Município de 
Brumadinho e a Associação das Cidades 
Históricas de Minas Gerais”.  

O Secretário Municipal de Turismo e Cultura Marcos Paulo de Andrade Amabis, 
nomeado pelo Decreto nº 07 de 05 de Janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica, artigo 103, Inciso II, de 20 de março de 1990 e 
de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Resolve:  

Art. 1º Designar o servidor Maria Lucia Videira Guedes, matrícula nº 361 e CPF 
nº 494.576.086-15, para acompanhamento e avaliação da parceria entre o 
Município de Brumadinho e a Associação das Cidades Históricas de Minas 
Gerais. 

Designar o servidor Pedro Henrique da Silva, matricula nº 014976 e portador do  

Art. 2º Designar o servidor Webert Douglas Fernandes, matricula nº 014978 e 
portador do CPF nº 089.516.366-74, para acompanhamento e avaliação da 
parceria entre o Município de Brumadinho e a Associação das Cidades Históricas 
de Minas Gerais. 

Art. 3º CPF nº 092.344.256-18 para acompanhamento e avaliação da parceria 
entre o Município de Brumadinho e a Associação das Cidades Históricas de 
Minas Gerais. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 

 

Brumadinho, 24 de Março de 2021. 

 

 

Marcos Paulo de Andrade Amabis 

Secretário Municipal de Turismo e Cultura 
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA ENTRE O 
MUNICIPIO DE BRUMADINHO E A ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES 

HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS  

Portaria Nº 04 de 24 de Março 2021 

 

“Dispõe sobre designação de um gestor da 
parceria celebrada entre Município de 
Brumadinho e a Associação das Cidades 
Históricas de Minas Gerais”. 

 

O Secretário Municipal de Turismo e Cultura Marcos Paulo de Andrade 

Amabis, nomeado pelo Decreto nº 07 de 05 de Janeiro de 2021, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, artigo 103, Inciso II, de 20 de março 

de 1990 e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993.  

Resolve:  

Art. 1º   Designar   a servidora Maria Lúcia Videira Guedes, matrícula nº 011699 

e CPF nº 494.576.086-15, para acompanhar e fiscalizar, a execução do contrato 

firmado entre Município de Brumadinho e a Associação das Cidades Históricas de 

Minas Gerais. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência 

até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 

Brumadinho, 24 de Março de 2021 

 

Marcos Paulo de Andrade Amabis 

Secretário Municipal de Turismo e Cultura 
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Conselhos Municipais

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal Dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
realizada no dia 11 de março de 2021, agendada para as 14h00min, na sala de reuniões do Conselho 
Central de Brumadinho, situada à Rua Arthur Bernardes, 185, Centro, tendo como pauta: 1) Abertura da 
reunião e verificação de quórum; 2) Aprovação da prorrogação do Termo de Colaboração da entidade 
Associação  de Desenvolvimento e Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do Paraopeba – 
Saber Viver 3) Sindicância do Conselho Tutelar; 4) Informes Gerais e Encerramento; com a presença 
das seguintes representações: Raquel Garcia de Oliveira Brasil (Titular Secretaria de Educação), Simone 
de Brito Barcelos (Titular  Secretaria de Saúde), Rosangela Campelo ( Suplente Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social), Marcela Sales (Suplente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE), Rita de Cássia Campos Nicácio (Titular do Centro Cultural Casa do Camilo), Romana N. 
Pinheiro (Casa dos Conselhos), Marielza Custódia de Lima (secretária executiva do CMDCA), Aurea 
Maria Costa da Silva (Suplente do NDHE – Estação Conhecimento), Luciane Assunção (Titular Saber 
Viver), Washington Alves (Gestor de Parcerias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), 
Mara Margarida de Souza (Conselheira Tutelar), Ângelo Rafael ( Representante da Saber Viver), Joel 
Cruz (Técnico do Conselho Tutelar). A presidente do CMDCA Sra. Rita, iniciou a reunião verificando 
o quórum, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida informou que a ata da 
reunião anterior havia sido enviada pelo WhatsApp para leitura e sugestões de alteração, como não houve 
manifesto a respeito, a ata foi aprovada e assinada por todos. Passou –se então a discussão do Termo de 
Colaboração da Entidade citada. Sr. Washington, Gestor de Parcerias, informou que na reunião do dia 
24/02, foi solicitado pelo Conselho um parecer quanto ao uso do saldo remanescente da Entidade Centro 
Espírita Pai Joaquim de Aruanda, o mesmo disse que não encontrou nenhum impedimento legal quanto 
a essa demanda, uma vez que o valor apresentado já havia sido aprovado no Termo de Colaboração 
anterior, apresentou ao Conselho os pareceres da Confederação Nacional dos Municípios e a Lei nº 173 
de 21 de maio de 2020 que trata do referido assunto, ficando a entidade autorizada a utilizar o saldo da 
forma que lhes convier. Quanto ao Termo de Colaboração da Saber Viver, Sr. Washington explicou que 
foi inserido no plano de trabalho a contratação de profissionais e que no momento caberia ao Conselho 
a deliberação por se tratar de aditivo de valores, ou seja, um acréscimo no valor final do projeto. Sr. 
Ângelo, representante da entidade, informou que, em tempos de pandemia são extremamente necessários 
os profissionais acrescidos ao projeto. Após discussões e esclarecimentos de dúvidas, o Conselho 
aprovou a prorrogação do Termo na sua integralidade. Dando seguimento, Sra. Rosangela questionou as 
entidades presentes como se dá o ingresso das crianças e adolescentes nos projetos. Sra. Rita respondeu 
que em todos os projetos a demanda é livre e que é necessária a inscrição prévia, para preenchimento 
das vagas disponíveis. Rosangela citou o Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Prefeitura de Brumadinho, quanto à um processo judicial junto a empresa Vale, 
onde o mesmo trata da efetiva implementação de políticas, programas e ações de combate ao trabalho 
infantil e de regularização por parte do município, ficando o município responsável por implantar e 
implementar ações que comprovem a execução do Termo. Sra. Raquel, em uso da palavra, explicou 
como se deu todo o processo, por ser ela na época, a presidente do CMDCA, disse que várias ações 
foram realizadas para comprovação junto ao Ministério do Trabalho. Passando ao próximo ponto de 
pauta, Sindicância do Conselho Tutelar, Sra. Rita presidente, passou a palavra para a conselheira 
Rosangela Campelo, por ser esta a presidente da Comissão de Sindicância, para explicar como se deu 
todo o processo. Rosangela solicitou ajuda da secretária executiva Marielza, para informar as datas das 
solicitações e situar o Conselho das ações realizadas. Sra. Mara, conselheira tutelar, pediu a palavra e 
disse que não aceitaria a situação colocada para ela na Sindicância, solicitando ao Conselho uma 
reavaliação da decisão. Sra. Aurea, no uso da palavra e enquanto membro da Comissão disse que acatou 
a decisão da mesma, uma vez que os demais membros já haviam acatado, mais que não concordara com 
a decisão final. Diante das discussões, a conselheira Raquel, sugeriu ao Conselho uma nova reunião com 
aval da conselheira tutelar Mara, para uma discussão mais aprofundada do caso, sugestão acatada por 
todos. Nada mais a ser tratado, Marielza, secretária executiva, lavrou a presente ata que se aprovada será 
assinada.  
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Atos do Legislativo

O Presidente da Câmara 
de Brumadinho, Vereador 
Daniel Hilário de Lima Freitas 
(CIDADANIA), declarou 
ponto facultativo na Casa 
nos próximos dias 26, 29, 30 
e 31 de março e 1º de abril. 
A medida foi tomada para 
contenção da transmissão da 
COVID-19, que foi agravada 
em nossa cidade nos últimos 
dias, levando ao falecimento 
algumas pessoas, incluindo o 
Senhor Geraldo dos Reis, pai 
do Vereador Daniel dos Reis 
(PSB). 

Assim, o expediente 
da Câmara será até esta 
quinta-feira, 25 de março e 
retornará no dia 05 de abril de 
2021. Nesse período a Casa 
estará de portas fechadas, 
sem nenhum expediente 
interno. Caso haja demanda 
urgente, será feita pelos 
servidores via home office 
e/ou por videoconferência. 
A medida de fechamento 
da Casa Legislativa é 
necessária neste momento 
para que o sistema de saúde 
recupere sua capacidade 

de atendimento. 
A Câmara de Brumadinho 

reforça que o distanciamento 
social é uma das medidas 
mais eficazes para reduzir 
o avança da pandemia 
da COVID-19, sendo uma 
postura que nos protege e 
protege as outras pessoas. 
Use máscara, faça higiene 
adequada e mantenha uma 
distância segura do próximo. 
Vamos fazer nossa parte 
para prevenir a propagação 
do vírus e salvar vidas.
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Licitação | Contratos
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PORTARIA Nº 15/2021
"Dispõe Ponto Facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho nos dias 
que menciona e dá outras providências".
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Daniel Hilário de Lima Freitas, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, ao interesse da administração e 
considerando:
As medidas que vem sendo adotadas em todos os âmbitos – federal, estadual e 
municipal, para contenção da propagação do Coronavírus, dentre eles a Portaria 
nº 14/2021, que instituiu o Protocolo Onda Roxa no âmbito do Legislativo;
Considerando que na próxima Semana ocorrerá a Semana Santa, sendo normalmente 
Ponto Facultativo na quinta-feira e Feriado nacional na Sexta-Feira da Santa (Sexta-
Feira da Paixão);
E considerando o número dos casos de Covid-19 que vem crescendo de forma 
alarmante nos últimos dias, inclusive em nosso Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nos dias 26, 29, 30 e 31/03 e no dia 01/04/2021, 
no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho, que voltará ao seu expediente 
normal em 05/04/2021. 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 24 de março de 2021.

Vereador Daniel Hilário de Lima Freitas
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESOLUÇÃO Nº 01/2021
“Dispõe sobre a utilização dos veículos da frota oficial no âmbito do Poder Legislativo 
de Brumadinho e dá outras providências.” 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumadinho, no exercício das atribuições 
outorgadas pelo artigo 73, incisos I; VI; VIII, “c”; IX; do Regimento Interno – Resolução 
n. 11/2018, com fundamento no entendimento do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (Consulta n. 859.008, Relator Conselheiro Eduardo Carone Costa. 
26.10.2011) apresenta o seguinte Projeto de Resolução: 
Art. 1º - A utilização dos veículos oficiais do Poder Legislativo dar-se-á de acordo com 
o disposto nesta Resolução e observará, obrigatoriamente, os princípios que regem 
a Administração Pública. 
Parágrafo único: O uso dos veículos dar-se-á para atendimento exclusivo do interesse 
público institucional e para desempenho unicamente das funções administrativas 
ou parlamentares, proibido o uso para fins de interesse particular.
Art. 2º - Para os fins desta Resolução, consideram-se:
I.  Veículo oficial: todo automóvel capaz de se locomover em virtude da propulsão 
produzida e que sejam de propriedade, estejam em posse ou sejam contratados de 
prestadores de serviços pela Câmara Municipal de Brumadinho;
II. Agente público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no âmbito da 
Câmara Municipal de Brumadinho.
Art. 3º - A aquisição permanente de veículos oficiais será adotada somente quando 
comprovada a sua vantajosidade econômica em relação às demais formas de 
contratação praticadas pela Administração Pública municipal. 

Legislativo
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Art. 4º - Os veículos oficiais serão utilizados nos dias úteis, no horário de 08:00 horas às 
17:00 horas
Parágrafo único: Fora dos dias e horários previstos no caput deste artigo, os veículos 
oficiais circularão mediante justificativa do agente público e autorização da 
Presidência ou de quem esta delegar. 
Art. 5º - Desde que no interesse institucional do Poder Legislativo, os veículos oficiais 
serão conduzidos exclusivamente por agentes públicos: 
I. Integrantes do quadro de pessoal do Poder Legislativo, formalmente designados 
pela autoridade competente para o exercício da função de motorista ou semelhante; 
II. Investidos na função de vereador, quando houver insuficiência ou indisponibilidade 
de agentes públicos ocupantes de cargo ou função de motorista.
§ 1º. Em qualquer caso, os veículos oficiais só serão conduzidos por agente público 
detentor de Carteira Nacional de Habilitação CNH válida e emitida pelo órgão de 
trânsito competente, nos limites da categoria de sua CNH.
§ 2º.  O agente público condutor de veículo oficial é responsável pelo cumprimento 
de todas regulamentações cabíveis, em especial as normas de trânsito brasileiras.
§ 3º. Os agentes públicos têm o dever de zelar pelo bom uso, asseio e higiene do 
veiculo oficial e também pela economia de combustível. 
Art. 6º - O uso dos veículos oficiais pelos gabinetes dos vereadores ocorrerá mediante 
solicitação expressa à Presidência e o vereador assegurará a regularidade do uso do 
veiculo oficial em conformidade com esta resolução e demais normas aplicáveis, sob 
pena de o uso indevido para fins particulares ou estranhos ao serviço público ensejar 
cassação de mandato prevista no artigo 7º, incisos I e III do Decreto-lei n. 201/64, sem 
prejuízo da ação penal ou de improbidade administrativa correspondente. 
Art. 7º - Todo veiculo oficial possuirá, em seu interior, formulário de Registro de 
Diário para preenchimento pelos agentes públicos condutores, do qual constarão, 
minimamente, em letra legível, as seguintes informações: 
I. Nome do condutor e natureza da destinação do veículo, devendo indicar se o 
atendimento destina-se ao Vereador, ao Presidente, aos serviços administrativos da 
Câmara ou a um órgão ou entidades públicos, neste último caso, quando precedido 
de termo de cessão; 
II. Identificação da placa e modelo do veículo;
III. Data e horário de saída e recolhimento, com as respectivas quilometragens iniciais 
e finais; 
IV. Observações sobre o funcionamento do veículo, se necessário; 
V. Nome e assinatura dos agentes públicos:
a) condutor do veículo;
b) requisitante do veículo para o percurso pretendido 
Art. 8º - Em caso de infrações de trânsito, multas, danos, irregularidade na manutenção 
ou qualquer outro fato anômalo referente ao uso ou condução de veículos oficiais, 
o agente público notificará imediatamente, por escrito, o Setor de Manutenção e 
Logística para as providências cabíveis. 
§ 1º. O agente público condutor que se envolver em acidente de trânsito providenciará 
o respectivo Boletim de Ocorrência, solicitando, se for o caso, a assistência securitária 
e a realização de perícia. 
§ 2º.  No caso de multa, o agente público poderá recorrer na forma estipulada pelo 
órgão autuador e, nos demais casos, proceder-se-á a abertura de sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, nos termos do Estatuto do Servidor. 
§ 3º. Comprovada em procedimento especifico de apuração, que assegure ampla 
defesa e contraditório, a responsabilidade do agente publico condutor por infração 
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de trânsito cometida ou por danos causados ao veiculo oficial ou pessoas, a este 
agente será atribuída a pontuação correspondente e o devido ressarcimento aos 
cofres públicos dos valores despendidos pelo Poder Legislativo. 
Art. 9º - São vedados:
I. O uso de veículos oficiais para conduzir agentes públicos de sua residência ao 
local de trabalho e vice-versa, exceto os agentes públicos investidos na função de 
vereadores;
II. O uso de veículos oficiais para transportar familiares, amigos ou conhecidos dos 
agentes públicos; ou ainda quaisquer pessoas estranhas ao serviço público; 
III. O uso de veículos oficiais para atividades particulares não relacionadas ao serviço 
público;
IV. O transporte de volumes e mercadorias que sobrecarreguem a capacidade do 
veículo oficial ou que possam nele produzir danos; 
V. O transporte de animais; 
VI. O estacionamento dos veículos oficiais em locais de risco ou que possam induzir 
à interpretação de uso indevido dos mesmos; 
VII. A circulação de veículos oficiais que não atendam aos requisitos de segurança, 
que não disponha dos equipamentos obrigatórios e que não estejam em perfeito 
estado de funcionamento. 
Art. 10 - Os veículos oficiais poderão, a critério da Presidência, ser equipados com 
dispositivo de rastreamento por satélite, que deverá permitir a identificação do 
condutor, o controle e aferição dos trajetos percorridos, gráficos  de 
velocidade relativos aos percursos, posições geográficas em tempo real, assim como 
outros elementos, mediante acesso em sistema informatizado. 
Art. 11 -  Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da Câmara Municipal de 
Brumadinho. 
Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 24 de março de 2021.

Vereador Daniel Hilário de Lima Freitas 
PRESIDENTE

Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira 
SECRETÁRIA 
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