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Definidos pontos de troca de ingressos 
para o Rodeio de Brumadinho 

Quatro supermercados se credenciaram por meio de chamada pública

Os supermercados Casa Bru-
ma, Casa Ourives, Irmãos Amo-
rim e Super Luna foram creden-
ciados como postos de venda 
de ingressos para o Rodeio de 
Brumadinho. As quatro empre-
sas entregaram os envelopes 
com as propostas nesta segun-
da-feira, 2 de junho, em resposta 
à chamada pública 02/2014, pu-
blicada no Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM) no último dia 20 
de maio. 

A maior novidade da edição 
2014 do Rodeio de Brumadinho 
é a ação solidária da Prefeitura. 
Neste ano, não haverá venda de 
ingressos, pois cada pessoa terá 
de adquirir um kit de alimento 
não perecível em um dos qua-
tro estabelecimentos creden-
ciados. Cada kit poderá ser tro-
cado por um ingresso individual 
ao custo de R$10,00, valor bem 
atrativo e popular, que é um di-
ferencial em relação aos eventos 
anteriores. 

Para facilitar o acesso ao 
evento, a troca pelo ingres-
so poderá ser feita antecipada-
mente nos supermercados cre-
denciados. Ainda assim, nos 

Uma das mais aguardadas 
festas da região, o Rodeio de 
Brumadinho será realizado en-
tre de 5 e 8 de junho no Parque 
de Exposições, que recebe uma 
estrutura especialmente monta-
da para o grande evento do mu-
nicípio. 

Crianças até 12 anos têm 
entrada gratuita, mas, para ter 
acesso ao local, devem estar 
acompanhadas dos pais ou res-
ponsáveis e portar documento 
que comprove a idade. Idosos 

Thiago França

Pico dos Três Irmãos
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dias de evento, haverá no local a 
troca pelo ingresso ao custo de 
R$15,00 por kit de alimentos. 

Toda a arrecadação de ali-
mentos será destinada a institui-
ções assistenciais do município, 
regulamentadas no Conselho 
de Assistência Social e no Con-
selho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Com a propos-
ta de dar transparência à inicia-
tiva, a Prefeitura fará a presta-
ção pública de contas do evento 
e da distribuição de alimentos à 
entidades.

Além dos representantes dos supermercados, participaram também a Vereadora Alessandra 
de Oliveira  e a Fiscal da Câmara Municipal de Brumadinho, Gabriela  Ramos Cirilo.

(com idade igual ou acima de 
60 anos) e pessoas com neces-
sidades especiais pagam meia 
entrada, mas também devem 
apresentar documento de iden-
tidade para ter acesso ao Parque 
de Exposições. Estudantes tam-
bém têm direito a meia entrada 
mediante apresentação da car-
teira de estudante ou compro-
vante de matrícula, além de do-
cumento de identidade.

Participe! Nessa festa, diver-
são e solidariedade não caem 
do touro.

Brumadinho, segunda-feira, 2 de junho de 2014  Ano 2 Edição 198
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 113 DE 30 DE MAIO DE 2014
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, área parcial de terreno urbano situado no Distrito Sede do Muni-
cípio de Brumadinho e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando 
os artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação de pleno domínio, amigável ou judicialmente, área parcial, ou seja, 
28,35m² do imóvel, localizado na Zona Urbana do Distrito Sede de Brumadinho, à Rua Presidente Vargas, conforme caracterização no memo-
rial descritivo a seguir:
“Inicia-se se no vértice denominado P2, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 583.503,239 m e N= 7.772.680,218 m dividindo-o com o  RUA PRESIDENTE VARGAS; Daí segue 
confrontando com RUA PRESIDENTE VARGAS com o azimute de 193°09'12" e a distância de 4,36 m até o vértice P20 (E=583.502,247 m e 
N=7.772.675,972 m); Daí segue confrontando com JOSÉ VIEIRA BRAGA com o azimute de 282°14'37" e a distância de 6,54 m até o vértice P21 
(E=583.495,858 m e N=7.772.677,359 m); Daí segue com o azimute de  15°58'59" e a distância de 4,47 m até o vértice P22 (E=583.497,088 m 
e N=7.772.681,655 m); Daí segue confrontando com PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO com o azimute de 103°09'12" e a distância de 
6,32 m até o vértice P2 (E=583.503,239 m e N=7.772.680,218 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 28,35m²”.
Parágrafo único. A área descrita no caput é constituída de parte do imóvel transcrito sob nº 6.887, fl. 131 do Livro 03-D de Transcrição das 
Transmissões no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, em nome de José Vieira Braga, situado à Rua Presidente Vargas, 
nº. 20, Centro, Brumadinho/MG.
Art. 2º. A expropriação prevista neste Decreto destina-se a implantação de projeto de abertura de alça viária para a ponte sobre o Rio Parao-
peba, visando melhorias no trânsito para o bairro São Conrado e demais logradouros no sentido de Conceição de Itaguá e aliviar o fluxo de 
veículos pelo centro da cidade, especialmente na Praça da Bandeira e Rua Quintino Bocaiuva, nos termos do permissivo legal disposto na 
alínea “i” do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999.
Art. 3º. Fica declarada urgência da desapropriação e autorizada a Procuradoria Geral do Município a promovê-la, amigável ou judicialmente.
Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplementa-
da se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 114 DE 30 DE MAIO DE 2014
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, lote de terreno urbano situado no Distrito Sede do Município de 
Brumadinho e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando 
os artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
DECRETA
Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação de pleno domínio, amigável ou judicialmente, o lote 01 da quadra 
07 localizado na Zona Urbana do Distrito Sede de Brumadinho, no bairro Santa Efigênia, conforme caracterização no memorial descritivo a 
seguir:
“Inicia-se se no vértice denominado P1 , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas Pla-
no Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 582.802,726 m e N= 7.772.083,313 m dividindo-o com o  RUA JOSÉ GABRIEL DA COSTA; Daí segue 
confrontando com RUA JOSÉ GABRIEL DA COSTA com o azimute de 200°04'42" e a distância de 18,00 m até o vértice P2 (E=582.796,546 m e 
N=7.772.066,407 m); Daí segue confrontando com LOTE 2 DA QUADRA 7 com o azimute de 110°04'42" e a distância de 20,00 m até o vértice 
P3 (E=582.815,331 m e N=7.772.059,541 m); Daí segue confrontando com LOTE 16 DA QUADRA 7 com o azimute de  20°04'42" e a distância de 
18,00 m até o vértice P4 (E=582.821,510 m e N=7.772.076,447 m); Daí segue confrontando com RUA JOSÉ MARIA BIBIANO com o azimute de 
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290°04'42" e a distância de 20,00 m até o vértice P1 (E=582.802,726 m e N=7.772.083,313 m); início de descrição, fechando assim o perímetro 
do polígono acima descrito com uma área superficial de 360,00m².” 
Parágrafo único. A área descrita no caput é constituída do imóvel transcrito sob nº 1.176, fls. 01 a 03 e versos, do Livro 02 do Serviço de Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, em nome de Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, situado à Rua José Maria Bibiano, nº. 440, 
Santa Efigênia, Brumadinho/MG.
Art. 2º. A expropriação prevista neste Decreto destina-se a implantação de praça pública, nos termos do permissivo legal disposto na alínea “i” 
do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999.
Art. 3º. Fica declarada urgência da desapropriação e autorizada a Procuradoria Geral do Município a promovê-la, amigável ou judicialmente.
Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, do orçamento vigente, suplementa-
da se necessário.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de maio de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. A PMB torna público as empresas credenciadas  para venda de ingressos para o Rodeio de Brumadinho 
2014: Casa Ourives Ltda, Bruma Casa – Comercial  Brumadinho Ltda EPP, Supermercados Irmãos Amorim Ltda-ME e Supermercado Super Luna 
Ltda. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.043/14, Proc. Adm.088/14. Aqui-
sição EPI´s, Escada e Material de Limpeza, Sec. Administração, Sec. Ação Social, Sec. Meio Ambiente, Sec. Planejamento mediante fornecimento 
único. Empresas Vencedoras: Evolution Equipamentos Valor R$1.557,00; Woltine Comércio e Representações Ltda Valor: R$492,63, Valor Total: 
R$2.049,63 Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.049/14, Proc. Adm.109/14 
Aquisição de veículo automotor p/ Sec.de Governo, mediante fornecimento único. Empresa vencedora: Douglas Fabris Aguiar - Me Valor Total: 
R$67.000,00 Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público extrato do contrato n° 108/2014, contratação de show artístico do cantor Eduardo Costa a 
se apresentar no dia 05/06/2014 para a realização do rodeio 2014 de Brumadinho. Empresa: EC 13 PRODUÇÕES LTDA EPP. Valor: R$145.000,00 
(Cento e quarenta e cinco mil reais). Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público extrato do contrato n° 109/2014, contratação de show artístico do cantor Daniel e Banda 
a se apresentar no dia 06/06/2014 para a realização do rodeio 2014 de Brumadinho. Empresa: CAMILLO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA. Valor: 
R$160.000,00(Cento e sessenta mil reais). Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público extrato do contrato n° 110/2014, contratação de show artístico da dupla Thaeme e Thiago 
e banda a se apresentar no dia 07/06/2014 para a realização do rodeio 2014 de Brumadinho. Empresa: THM & THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA. Valor: R$165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público extrato do  contrato n° 111/2014, contratação de show artístico do cantor Sérgio Reis a se 
apresentar no dia 08/06/2014 para a realização do rodeio 2014 de Brumadinho .Empresa: AGÊNCIA PRODUTORA  EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-
-EPP . Valor: R$89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais ). Antônio Brandão/ Prefeito Municipal.

Processo
Administra-

tivo

N.º Dis-
pensa

Enquadramento 
Legal

Especificação
Valor

Unitário
Valor total
contratado 

Empresa

PA
127

49
Art. 24 – inciso 

XIII

Aquisição de passagem aérea de ida e volta 
para os servidores Jader José Pinto da Secre-
taria da Fazenda e Rogerio Luzia Fernandes 

Maciel Secretario da Secretaria de Ação Social, 
para participar de do evento Encontro Nacional 
de Apoio Técnico” decorrente de monitoramen-
to de execução financeira do dia 02/06/2014 à 

04/06/2014.

R$915,00 R$915,00 BRUMATUR
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PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo de apostilamento ao contrato nº 199,198/2013, para Inclusão da Dotação orça-
mentária. Empresa: Mercedes Benz ltda, Man latina Indústria ltda. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

CONVOCAÇÃO E PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 04/06/2014
Senhores Conselheiros (as),
Cumprimentando-os cordialmente, convocamos os senhores (as) Conselheiros(as) para reunião de caráter ordinário do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Planejamento do Município de Brumadinho.
Data: 4 de junho de 2014 (quarta-feira)
Horário: 15:00hs
Local: Sala de reuniões da Prefeitura, 3º andar
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, Brumadinho, MG.
Sua presença é imprescindível para tratarmos da:
•Revisão do material jurídico que sustenta o COMDESP
•Organização das cadeiras e membros representantes
•Apresentação do andamento da revisão do Plano Diretor
Solicitamos a presença de todos para que possamos atualizar os cadastros e para que possamos empenhar no acompanhamento da revisão 
do Plano Diretor.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Secretário de Planejamento

Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho  
Prezados Conselheiras e Conselheiros,
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e 
Paisagístico do Município de Brumadinho, conselheiras e conselheiros para reunião ordinária no dia quatro de junho, com início às 14 horas, 
na Câmara Municipal. 
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não das atas das reuniões extraordinárias de 7 e 23 de maio de 2014;
2- Informes rápidos sem discussão e deliberações;
3- Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei de instituição do Conselho (para substituir a atual lei 1.219/2001);
4- Conselhos: dois ou um? 
Abraço a todas e a todos!
Reinaldo Fernandes
Presidente

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000665/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000665/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHET, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.102.288/0401-33, requer devolução do valor de R$ 228.300,00 (duzentos e vinte e oito mil e trezentos reais) relativo a recolhimento em 
duplicidade do ISS ref. NF 1290 emitida em 04/12/2013. Recolhidos em mesmo guia efetuados uma no Banco do Brasil, com autenticação nº 
3F5CoC 67120821FS no dia 17/01/2014 e outra efetuada pela Caixa Econômica Federal  no dia 20/01/2014 autenticação nº 251790004411 em 
anexo.
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia o DORJ de 25 de junho de 2013 contendo a publicação do Estatuto Social da 
Requerente, Comprovante de Inscrição da Requerente junto CNPJ, procuração e cópia de documento pessoal do signatário do requerimento, 
comprovante de Inscrição Municipal, cópia da guia de recolhimento de tributo municipal nº 12697101, cópia de dois comprovantes de paga-
mentos do tributo, cópia da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00001290.  
Por meio do Ofício Fiscal nº 019/2014, em resposta ao Setor PATs, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal infor-
mou a ocorrência do pagamento em duplicidade do tributo em questão.
Por meio do Ofício Fiscal nº0053/2014 o agente fiscal de tributos manifesto que o valor recolhido em dobro (ou a maior) deve ser restituído.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto no inciso I do art. 45.
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, reco-
lheu por duas vezes tributos incidentes sobre o mesmo fato gerador, configurado na Nota Fiscal nº 0001290. Vejamos:
A Guia de Recolhimento ISS Mensal, juntada às fls. 18 dos autos, consta como Nº documento 12697101; também o Comprovante de Paga-
mento do SISBB – Sistema de Informações do Banco do Brasil – Convênio PREF MUN BRUMADINHO código de barras consta no final deste 
12697101, e em Guia de Recolhimento de ISS Mensal do mesmo nº 12697101 tem autenticação mecânica constando o pagamento.
Corrobora os dados da documentação acostada o relatório da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa “que foram 
recolhidos aos cofres públicos os valores de R$ 228.300,00, pagos no dia 17/01/2014 no Banco do Brasil e no dia 20/01/2014 na Caixa Econô-
mica Federal, ambos correspondentes ao ISSQN referente ao mês de dezembro de 2013, recolhidos pela contribuinte Construtora Norberto 
Odebrecht S.A.”
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT para determinar  A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO  
PAGO EM DUPLICIADE, OU SEJA, A MAIOR, no valor de R$ 228.300,00 (duzentos e vinte e oito mil e trezentos reais) por meio de Cheque Admi-
nistrativo, entregue diretamente ao representante legal da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilida-
de;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimen-
to;
c) Após cumpridas as determinações dos incisos a e b, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 21 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA DE BRUMADINHO 

NOTIFICAÇÃO
PRELIMINAR

N. 00105/2014

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DATA
02/06/201412 00111/2014

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Construtora Império Ltda.

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Presidente Vargas

NÙMERO
229

COMPLEMENTO
LJ 25

BAIRRO/DISTRITO
Centro 

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35460000

FONE
xxx

CNPJ/CPF 
04.565.082/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CCM/CUC
11894

DESCRIÇÃO 

1 – Boleto nº 23227481, vencimento dia 20/06/2014. 



Brumadinho, 2 de junho de 2014 Página 6 de 25Diário Oficial de Brumadinho - Edição 198

"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 Prefei-
tura 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." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

ENQUADRAMENTO LEGAL

INFRAÇÃO PENALIDADE

Conforme Código Tributário Lei940/97. Conforme Lei 940/97.

INTIMAÇÃO

FICA O CONTRIBUINTE INTIMADO A EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO LANÇADO CONFORME NLDF 001/2014, CASO 
NÃO OCORRA O PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO DO BOLETO, O DEBITO SERA ENVIADO PARA O SETOR DE EXE-
CUÇÃOFISCAL

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 213/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MIGUEL RODRIGUES SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 683/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, MIGUEL RODRIGUES SILVA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.22.007.0016.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, Com-
provante de Rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda retida na Fonte e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte MIGUEL RODRIGUES SILVA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.22.007.0016.000, situado na rua Donatila Henriques da Silva, nº 98, Bairro Lourdes, neste município, NÃO alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo já possui o benefício de isenção do imóvel situado na Rua Itaguá , 
nº 380, Bairro São Sebastião, Inscrição cadastral nº 01.02.000.0288.000, conforme Lei 056/2009. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentado pelo contribuinte MIGUEL RODRIGUES SILVA;
Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Transcorrendo o prazo in albis, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 14 de maio de 2014
Geraldo Luiz Machado de Rezende
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 204/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MARIA AUTA RUFINO e GERALDO PEDRO RUFINO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 686/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, MARIA AUTA RUFINO e GERALDO PEDRO RUFINO, “requer 
a isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.08.009.0013.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais dos requerentes, cópia do Registro do imóvel em referência, histórico de 
credito, Declaração de Responsabilidade e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade dos contribuintes.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os contribuintes MARIA AUTA RUFINO e GERALDO PEDRO RUFINO, proprie-
tários do imóvel de índice cadastral nº 01.08.009.0031.000, situado na rua José Maria Bibiano, Bairro Santa Efigênia, neste município, NÃO 
alcançam o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que os mesmos já possuem o benefício de isenção do 
imóvel situado na Rua Cinco, nº 305, Bairro São Judas Tadeu, Inscrição cadastral nº 02.75.004.0025.000, conforme Lei 056/2009. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentada pelos contribuintes MARIA AUTA RUFINO e GERALDO PEDRO RUFINO;
Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Transcorrendo o prazo in albis, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 15 de maio de 2014
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 232/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: NEWTON BATISTA PEREIRA E OUTRO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 689/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, NEWTON BATISTA PEREIRA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.19.025.0011.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
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Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte NEWTON BATISTA PEREIRA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.19.025.0011.000, situado na rua Avelino de Oliveira, nº 147, Bairro São Conrado, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, NEWTON BATISTA PEREIRA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte MOACIR MARTINS DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.19.025.0011.000 de propriedade 
de NEWTON BATISTA PEREIRA E OUTRO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 234/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: GERSON FERNANDO RIOS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 691/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GERSON FERNANDO RIOS  “requer isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, comprovante de renda e cópia do Registro Imobiliário do 
imóvel em referência. 
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
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Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GERSON FERNANDO RIOS, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 02.72.006.0027.000, situado na rua José Valério de Lima, nº 269, Bairro José de Sales Barbosa, neste município, NÃO alcança o 
benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que não preenche um dos 
requisitos exigidos pela Lei, qual seja:
 O contribuinte possui renda mensal superior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte GERSON FERNANDO RIOS;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 21 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 231/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: TEREZA BARBOSA DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 692/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, TEREZA BARBOSA DA SILVA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.23.007.0011.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
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 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte TEREZA BARBOSA DA SILVA, proprietária do imóvel de índice 
cadastral nº 01.23.007.0011.000, situado na rua Turmalina, nº 140, Bairro Planalto 1ª Seção, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesma é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
A contribuinte, TEREZA BARBOSA DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pela contribuinte TEREZA BARBOSA DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.23.007.0011.000 de propriedade 
de TEREZA BARBOSA DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 230/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MOACIR MARTINS DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 693/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, MOACIR MARTINS DA SILVA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 02.75.003.0004.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte MOACIR MARTINS DA SILVA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 02.75.003.0004.000, situado na rua Ari de Souza, nº 51, Bairro São Judas Tadeu, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, MOACIR MARTINS DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
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DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte MOACIR MARTINS DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.75.003.0004.000 de propriedade 
de MOACIR MARTINS DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 229/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: CÂNDIDO AMABIS NETO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 694/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, CÂNDIDO AMABIS NETO, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.21.000.0084.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte CÂNDIDO AMABIS NETO, proprietário do imóvel de índice ca-
dastral nº 01.21.000.0084.000, situado na rua Capitão José Antunes, nº 166, Bairro Santa Cruz, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, CÂNDIDO AMABIS NETO, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte CÂNDIDO AMABIS NETO;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.21.000.0084.000 de propriedade 
de CÂNDIDO AMABIS NETO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 227/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 696/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.02.002.0009.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, proprietário do imóvel de ín-
dice cadastral nº 01.02.002.0009.000, situado na rua Presidente Kennedy, nº 154, Bairro São Sebastião, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte FRANCISCO FERREIRA DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.02.002.0009.000 de propriedade 
de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 227/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 696/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.02.002.0009.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
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Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, proprietário do imóvel de ín-
dice cadastral nº 01.02.002.0009.000, situado na rua Presidente Kennedy, nº 154, Bairro São Sebastião, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte FRANCISCO FERREIRA DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.02.002.0009.000 de propriedade 
de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 221/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: DANIEL ALVES SOUZA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 700/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, DANIEL ALVES SOUZA, “requer o lançamento da área edifi-
cada bem como isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.23.006.0004.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 045/2013, elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173 e Estagiária em Engenharia Civil, Camila 
Oliveira Campos.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
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Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte DANIEL ALVES SOUZA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.23.006.0004.000, situado na rua Rio Paranaíba, nº 113, Bairro Planalto 1º Seção, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui todos os requisitos para obter a isenção, quais sejam: 
a)O imóvel em estudo é de uso residencial com uma área total construída de 73,53m² conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) 
preenchido pela Fiscal de Obras do Município; 
b)O contribuinte é aposentado conforme consta no demonstrativo de Pagamento, no qual comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
c)O contribuinte, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE LANÇA-
MENTO DE ÁREA EDIFICADA E  ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte DANIEL ALVES SOUZA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.23.006.0004.000 de propriedade 
de DANIEL ALVES SOUZA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e efetue o lança-
mento da área edificada sobre o imóvel, Relatório de Vistoria n° 045/2013, elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, 
matricula 173 e Estagiária em Engenharia Civil, Camila Oliveira Campos.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
.Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 217/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: GERALDO JOSÉ DOS SANTOS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 702/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, GERALDO JOSÉ DOS SANTOS, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.11.000.0015.000.” 
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Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro de Títulos e Documentos do imóvel em 
referência, histórico de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GERALDO JOSÉ DOS SANTOS, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.11.000.0015.000, situado na rua Povoado de José Henriques, nº 433, Bairro José Henriques, neste município, alcança o benefí-
cio da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de 
valor máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, GERALDO JOSÉ DOS SANTOS, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte GERALDO JOSÉ DOS SANTOS;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.11.000.0015.000 de propriedade 
de GERALDO JOSÉ DOS SANTOS, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 237/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 705/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA, “requer a isenção 
de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.19.018.0002.201.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário, cópia do contrato de compra 
e venda, cópia da ITBI “INTER VIVOS”, cópia da guia de recolhimento do ITBI do imóvel em referência, histórico de creditos e comprovante de 
endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário e Histórico do BCI do imóvel de propriedade da contri-
buinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
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natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA, proprietária do imóvel 
de índice cadastral nº 01.19.018.0002.201, situado na rua Carlos Nogueira, 190, Apto 201, Bloco A, Bairro São Conrado, neste município, alcan-
ça o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que a mesma é aposentada e comprovou possuir uma fonte de 
renda, de valor máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
A contribuinte, MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pela contribuinte MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.19.018.0002.201 de propriedade 
de MARIA NAZARET PARREIRAS MOREIRA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 235/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JORGE VICENTE DE PAULA
REQUERENTE: ARISTÉA PAULA MACIEL
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 706/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a requerente, ARISTÉA PAULA MACIEL, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.02.010.0001.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, extrato 
de pagamento e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
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b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a requerente ARISTÉA PAULA MACIEL era casada com o contribuinte JORGE 
VICENTE DE PAULA sob o regime de comunhão de bens desde 18/09/1971, mostrando-se assim que a mesma também é proprietária do imó-
vel, pois o mesmo foi adquirido em 19/07/1982 conforme mostra a cópia do registro imobiliário. 
Com o falecimento do contribuinte, Jorge Vicente de Paula, atestado através do óbito anexo ao processo, datado de 11/10/1998, abriu-se a 
sucessão, e até que seja apresentado o formal de partilha dos bens deixados pelo mesmo, fica, portanto como co-proprietários do imóvel 
ARISTÉA PAULA MACIEL e os filhos. Em conseqüência dessa situação, cada um deles deva suportar, na proporção de sua parte, os ônus que 
caíra sobre o imóvel em questão. 
Art. 266- CC – “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou 
obrigado à dívida toda” 
O Código Tributário Nacional destinado à garantia ao crédito tributário, dispõe:
“Art. 124 – são solidariamente obrigados:
I-as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II-as pessoas expressamente designadas em lei.
Parágrafos único. A solidariedade referida neste artigo não comporta o benefício de ordem.”
Art. 125 - Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a soli-
dariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
Sendo assim ARISTÉA PAULA MACIEL, co-proprietária do imóvel de índice cadastral nº 01.02.010.0001.000, situado na rua Belo Horizonte, 192, 
Bairro São Sebastião, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, de 50% (cinqüenta por cen-
to) do imóvel em questão, correspondente a proporção de sua parte, uma vez que a mesma comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO DE 
ISENÇÃO apresentado pela requerente ARISTÉA PAULA MACIEL;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamen-
to de 50% (cinqüenta por cento) do Crédito Tributário referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 
01.02.010.0001.000 de propriedade de JORGE VICENTE DE PAULA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de 
Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 238/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 708/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS, “requer a isenção de 
IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.01.000.0160.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
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60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS, proprietária do imóvel 
de índice cadastral nº 01.01.000.0160.000, situado na rua Galena, nº 86, Bairro Centro, neste município, alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesma é aposentada e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo equiva-
lente a três salários mínimos mensais vigentes.
A contribuinte, EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pela contribuinte EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.01.000.0160.000 de propriedade 
de EUNIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 242/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: NAIR CAETANO DOS SANTOS CASTRO E RIGOBERTO REIS DE CASTRO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 712/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, RIGOBERTO REIS DE CASTRO, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.19.017.0024.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel em 
referência, extrato de pagamento e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
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Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte RIGOBERTO REIS DE CASTRO, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.19.017.0024.000, situado na rua Carlos Nogueira, 215, Bairro São Conrado, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui uma renda maior do que o valor máximo previsto na Alínea “a” da 
referida Lei.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentado pelo contribuinte RIGOBERTO REIS DE CASTRO;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 270/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JACIR JOSE DUARTE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 721/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JACIR JOSE DUARTE, “requer a isenção de IPTU nos termos 
da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.19.014.0031.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JACIR JOSE DUARTE, proprietário do imóvel de índice cadastral 
nº 01.19.014.0031.000, situado na rua Carlos Nogueira, nº 535, Bairro São Conrado, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na 
Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo equivalente 
a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, JACIR JOSE DUARTE, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte JACIR JOSE DUARTE;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.19.014.0031.000 de propriedade 
de JACIR JOSE DUARTE, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 28 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 253/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: NEWTON ALVES DO CARMO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 730/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, NEWTON ALVES DO CARMO, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.08.011.0011.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte NEWTON ALVES DO CARMO, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.08.011.0011.000, situado na rua Marinhos, nº 59, Bairro Santa Efigênia, neste município, alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo equiva-
lente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, NEWTON ALVES DO CARMO, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte NEWTON ALVES DO CARMO;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.08.011.0011.000 de propriedade 
de NEWTON ALVES DO CARMO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 254/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: ANTONIO GERALDO DE SOUZA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 731/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, ANTONIO GERALDO DE SOUZA, “requer a isenção de IPTU 
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nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.01.000.0338.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte ANTONIO GERALDO DE SOUZA, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.01.000.0338.000, situado na rua Presidente Vargas, nº 545, Bairro Centro, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, ANTONIO GERALDO DE SOUZA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte ANTONIO GERALDO DE SOUZA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.01.000.0338.000 de propriedade 
de ANTONIO GERALDO DE SOUZA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 249/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: NEUZA APARECIDA DE SOUZA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 734/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, NEUZA APARECIDA DE SOUZA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011, do imóvel de inscrição cadastral nº 02.75.004.0002.002.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, com-
provante de renda e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
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A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte NEUZA APARECIDA DE SOUZA, proprietária do imóvel de índi-
ce cadastral nº 02.75.004.0002.002, situado na rua Ari de Souza, nº 17, Bairro São Judas Tadeu, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total de 211,00m² (duzentos e onze metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Municí-
pio; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 68,08m² (sessenta e oito metros e oito decímetros quadrados) conforme Habite-se nº 044/2013; 
d) A contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
A contribuinte, NEUZA APARECIDA DE SOUZA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte NEUZA APARECIDA DE SOUZA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.75.004.0002.002 de propriedade de 
NEUZA APARECIDA DE SOUZA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 28 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 248/2014
REFERÊNCIA:  REMISSÃO de  IPTU  - Lei Complementar nº 066/2012
CONTRIBUINTE:  NIVALDO JOSÉ DA SILVA  
REQUERENTE: SONIA MARIA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 735/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a requerente SONIA MARIA SILVA “ requer remissão do IPTU, do imóvel de 
inscrição cadastral nº 01.03.0004.0096.000, atingido pela enchente no ano de 2012.” 
Foram juntados ao requerimento cópia dos documentos pessoais do requerente, cópia do registro do imóvel e Termo de Compromisso de 
Curatela Provisória.
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Declaração para 
isenção de IPTU da Defesa Civil de Brumadinho, devidamente assinado pela coordenadora da Defesa Civil Flávia Aragão Santos.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em decorrência do grande volume de chuvas que atingiu o vale do Rio Paraopeba, região em que se encontra o Município de Brumadinho, 
a Administração Municipal sancionou a Lei Complementar nº 066/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de 
Crédito Tributário relativo ao IPTU do exercício de 2012, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 066/2012
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício de 2012, incidente sobre imó-
veis edificados atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012.
Parágrafo Único – A remissão se restringe aos imóveis residenciais e alcança os proprietários de apenas 1 (um) imóvel.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte NIVALDO JOSÉ DA SILVA, proprietário do imóvel de índice ca-
dastral nº 01.03.004.0096.000, situado na rua República do Peru, nº 49, Bairro Santo Antônio, neste município, alcança o benefício da remissão 
previsto na Lei Complementar nº 066/2012, uma vez que preenche os requisitos exigidos , quais sejam:
a)O imóvel em estudo foi atingido por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012, conforme consta na Declaração para 
isenção de IPTU, emitida pela Defesa Civil de Brumadinho;
b)O imóvel em estudo é de uso residencial; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 1º e Parágrafo Único da LC 066/2011, DOU PROVIMEN-
TO AO PEDIDO DE REMISSÃO apresentado pelo contribuinte NIVALDO JOSÉ DA SILVA;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário de que trata o art. 1º da LC 066/2012, referente o IPTU exercício de 2012 incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
nº.01.03.004.0096.000 de propriedade de NIVALDO JOSÉ DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pela Defesa Civil (COMDEC). 
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 28 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 250/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: IZIDIO LINO DA CRUZ
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 737/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, IZIDIO LINO DA CRUZ, “requer a isenção de IPTU nos ter-
mos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.22.008.0002.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
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b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte IZIDIO LINO DA CRUZ, proprietário do imóvel de índice ca-
dastral nº 01.22.008.0002.000, situado na rua Lisio Pacífico H, Andrade, nº 140, Bairro Lourdes, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, IZIDIO LINO DA CRUZ, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte IZIDIO LINO DA CRUZ;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.22.008.0002.000 de propriedade 
de IZIDIO LINO DA CRUZ, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de maio de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 030/14, p/ aq. mat. de escritório, c/ forn. único. 
Entrega prop: 18.06.14, às 9h. Edital no site: www.brumadinho.mg.gov.br. ou http://brumadinho.registrocom.net. Inf.:(31) 3571.2923/7171. 
Jose Paulo S. Ataide – Secretario Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Ext.1ºtermo ad.cont.107/13,disp.71/13, vlr mensal R$718,00-USF Ponte das Almorreimas, Loc.Vicentina Mo-
reira do Prado.Brumadinho 30.05.14-José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun.de Saúde Brumadinho.

Atos do Legislativo

Processo Licitatório nº: 08/2014 - Modalidade: Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço Global - Objeto: Contratação de transporte em ônibus 
rodoviário com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares para os eventos do Projeto “Câmara Cidadã”. A Câmara Municipal de Bruma-
dinho, com sede na Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves, s/nº, Bairro São Conrado, em Brumadinho/MG, CEP: 35460-000, CNPJ Nº 
02.448.404/0001-78, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 03/2014, de 22 de janeiro de 2014, torna público que a licitação em 
referência foi declarada DESERTA em função da ausência absoluta de interessados na sessão realizada em 02 de junho deste ano. O pregoeiro, 
atendendo determinação da Presidência da Câmara, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, comunica aos interessados que o certa-
me será repetido, em sessão pública a ser realizada às 9h30min do dia 13 de junho de 2014, no endereço supracitado. O Edital completo estará 
disponível na Sede da Câmara Municipal e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link Licitações.

PORTARIA Nº 21/2014
"Dispõe sobre nomeação do Coordenador e Vice-Coordenador da Escola do Legislativo e dá outras providências".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e em conformidade com a 
Resolução nº 01/2014, que “Dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito do Município de Brumadinho e dá outras providências”, 
mais especificamente o disposto em seu artigo 4º, caput e parágrafo único,  
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados os servidores do Quadro Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, RENATO BATISTA FERNANDES e ANTONI-
NA LAS CASAS DE AMORIM, respectivamente como Coordenador e Vice-Coordenadora da Escola do Legislativo. 
Art. 2º - As atribuições do Coordenador e Vice-Coordenador nomeados no artigo anterior são aquelas definidas no Parágrafo Único do artigo 
4º da Resolução retromencionada.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 27 de maio de 2.014.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA Nº 22/2014
"Dispõe sobre Ponto Facultativo no âmbito do Legislativo nas datas que menciona e dá outras providências".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração e considerando:
A Copa do Mundo da FIFA, que ocorrerá em 2014, no Brasil, no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014;
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Considerando que a Seleção Brasileira disputará os jogos do Grupo A em dias e horários distintos;
E em consonância com o Decreto 103, expedido pelo Executivo Municipal
RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho, a partir das 12:00 (doze horas), em todos os dias em 
que houver jogo da Seleção Brasileira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 28 de maio de 2.014.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA
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