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DECRETO Nº 296/2013 

 

“Concede isenção de tributos, de competência 

municipal, a contribuintes, nos termos da Lei 

Complementar 049/2006 e dá outras 

providências.” 

 

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, 

incisos VII da Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispõe: 

“Art. 62 - As condições de isenções por lei especial apoiar-se-á em fortes 
razões de ordem pública ou de interesse do município, não poderá ter 
caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal.” 

Considerando o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que 

estabelece condições e procedimentos para concessão de isenção para o caso de portadores de 

doença grave, contagiosa ou incurável;  

Considerando o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo 

Tributário nº 000605/2013, autuado em 09 de outubro de 2013 no Departamento de Arrecadação 

e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda; 

Considerando todo o processado nos autos Administrativos Tributários – PAT nº 

000605/2013, especialmente os laudos médicos de fls. 03 e 04 e o parecer administrativo de fls. 

14 a 16; 

DECRETA:  

Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos Municipais ao contribuinte LUIS FLAVIO DE 

ARAUJO ROSA inscrito no CPF sob o nº 008.327.336-01, nos termos do art. 1º da Lei Complementar 

nº 49, de 17 de junho de 2006. 
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Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o 

benefício fiscal. 

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

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

Brumadinho, 13 de novembro de 2013. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 14.11.2013) 
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