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Cresce a procura pelo 
Serviço de Identificação

Em apenas dois meses, serviço atendeu aproximadamente 300 pessoas
Depois de ter sido retomado em 

dezembro do ano passado, o Setor de 
Identificação da Delegacia de Polícia 
Civil de Brumadinho já atendeu cerca 
de 300 pessoas nos últimos dois me-
ses. O cidadão, que antes teria que ir 
até outra cidade, agora pode ir direto 
a Delegacia de Brumadinho para fazer 
sua carteira de identidade.

A Prefeitura disponibilizou du-
as funcionárias para o setor, sendo 
que uma foi capacitada para o aten-
dimento de identificação. Para orga-
nizar o sistema, o Departamento es-
tá disponibilizando 20 senhas por dia. 
Gestantes, idosos e pessoas com de-
ficiência terão prioridade no atendi-
mento. 

M
ário Fabiano

Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

O Delegado Daniel Cansado ressal-
tou a importância do serviço no muni-
cípio. “nós sabemos que o documento 
de identificação é um direito de to-
do cidadão e em um esforço da Pre-
feitura, junto com a Polícia Civil, con-
seguimos disponibilizar este serviço 
novamente para a população de Bru-
madinho”. 
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Dezembro 2013
1ª via  = 16 unidades 
2ª via = 48 unidades
Total = 64 unidades

Janeiro 2014
1ª via  = 76 unidades 
2ª via = 147 unidades
Total = 223 unidades

Documentos expedidos

Funcionamento 
da Delegacia

Segunda a sexta-feira, 
de 8h30 às 12h - 14h às 16h30
Informações: 3571-3064
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Secretaria Municipal de Administração

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO  TORNA PUBLICA OS ADITIVOS AOS CONTRATOS NUMERO 035/2008 DE 16/10/13 A 01/04/14 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DE AGUAS COM A EMPRESA DICLORINA INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 
O CONTRATO 105/2009 DE 15/10/13 A 16/04/14 MUNUTENÇÃO  DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DE AGUAS COM A EMPRESA DICLORINA  INDUS-
TRIA COMERCIO E PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA E O CONTRATO 101/2011 DE 16/10/13 A 17/04/14 ANALISES MICROBIOLOGICAS DE AGUAS 
SUBTERRANEAS E  SUPERFICIAIS PARA CONSUMO HUMANO. COM DOT ORÇAMENTARIA Nº 02.23.17.512.033.2151.3.3.90.39.00 FICHA 826 
FONTE 100. PREFEITO ANTONIO BRANDÃO.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/ MG - Torna público Extrato de Contrato nº 007/2014 - Obj: Prestação de serviços de gerenciamento de publi-
cações em jornais de grande e média circulação, referente à divulgação de editais de licitação, portarias, decretos, leis, contratos, recursos, im-
pugnações, além de outras divulgações e publicações determinadas por lei. Contratada: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI – ME - Valor 
total: R$ 17.178,00. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/ MG - Torna público Extrato de Contrato nº 013/2014 - Obj: Prestação de serviços de gerenciamento de publi-
cações em jornais de grande e média circulação, referente à divulgação de editais de licitação, portarias, decretos, leis, contratos, recursos, im-
pugnações, além de outras divulgações e publicações determinadas por lei. Contratada: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI – ME - Valor 
total: R$ 34.374,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000652/2014
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN
REQUERENTE: INSTITUTO INHOTIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000652/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte INSTITUTO INHOTIM, inscrito no CNPJ sob o nº 05.422.243/0001-31, requer 
a restituição de valor pago indevidamente,  referentes ao referente ao recolhimento duplo de ISSQN sobre as Notas Fiscais de nºs 415 e 416, 
emitidas 16.07.2013, de valores respectivos de R$ 3.000,00 e R$ 900,00.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópias das Notas Fiscais nº 416 e nº 417, cópia da guia de recolhimento mensal do 
ISSQN devido pelo requerente, inclusive referente às Notas em exame, e seu respectivo comprovante de pagamento, cópia de recibo de reten-
ção do tributo efetuado pelo tomador dos serviços – Copasa MG, com sede em outro município.
Por meio do Ofício Fiscal nº 0037/2014, com relação ao pedido do requerente,o fiscal de tributos manifestou no seguinte sentido:
“Portanto, solicito que seja restituído o valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), para a empresa requerente, pelo fato do imposto ter sido reco-
lhido tanto pelo prestador como pelo tomador.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto à restituição de tributos a Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados 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 em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
No que tange ao pagamento em duplicidade, quer seja, ora pelo pagamento espontâneo pela prestadora, ora pela retenção pela retomadora, 
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Atos do Executivo
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comungo com o entendimento do ilustre agente fiscal de tributos, motivo pelo qual o documento de fls 12 e 13 dos autos passa fazer parte 
integrante da presente Decisão Administrativa.
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que a empresa tomadora dos serviços descritos nos documentos fiscais nº 416 e 
417, a COPASA SA não deveria proceder à retenção do tributo face a sua localização.
Diante do parecer do Fiscal de Tributos que declarou procedente o pedido de restituição do valor pleiteado e concluiu que o valor a restituir é 
de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), acolho o pedido formulado pelo Requerente.
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 formulado pelo contribuinte INSTITUTO INHOTIM, e, amparado pelos fundamentos expostos pelo Agente 
Fiscal de Tributos, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE RETIDO/RECOLHIDO no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), a 
ser depositado na conta corrente nº 11334-4, da agência 1669-1 do Banco do Brasil em nome da Requerente, devendo, para tanto, dar ciência 
ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento 
(PAT 000652/2014);
c)  Deixo de remeter os presentes autos para Junta de Recursos Fiscais tendo em vista que o valor a ser restituído é bastante aquém do teto 
estabelecido no art.247 do CTM.
d) Após cumpridas as determinações dos incisos a e b, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 166/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: ARLETE RAIMUNDA DOS SANTOS E JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 647/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, ARLETE RAIMUNDA DOS SANTOS E JOÃO APARECIDO DO 
NASCIMENTO, “requer a isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 02.73.002.0012.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais dos requerentes, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, 
histórico de creditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade dos contribuintes e Relatório 
Sócio Econômico do Contribuintes emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
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 ARLETE RAIMUNDA DOS SANTOS E JOÃO APARECIDO DO 
NASCIMENTO, proprietários do imóvel de índice cadastral nº 02.73.002.0012.000, situado na rua Artilino Rodrigues Pinto, nº 162, Bairro Dom 
Bosco, neste município, também proprietários do imóvel de inscrição cadastral nº 02.73.002.0021.000, possui a residência fixa no imóvel 
objeto da solicitação, alcançando-se assim o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, conforme consta no relatório 
sócio econômico expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, devidamente assinado por Denize Moreira Murta – Assitente social 
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– CRESS - 11912 .
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 pelos contribuintes ARLETE RAIMUNDA DOS SANTOS E JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO;
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 02.73.002.0012.000 de propriedade 
de ARLETE RAIMUNDA DOS SANTOS E JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento 
de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO dos contribuintes para que os mesmos tome conhecimento das determinações relativas ao seu requeri-
mento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 28 de janeiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Obras

TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 – PA: 014/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISORIAS, PERFIS, PORTAS ETC – DO: 02.23.01-
15.452.0032.2147-3.3.90.30.00  – ABERTURA: 21/02/2014 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. 
DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 EDITAL SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET OU BRUMADINHO.MG.GOV.BR

TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 015/2014 – PA: 027/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VEICULOS E MAQUINAS– DO: 02.23.01-
26.782.0009-2153-3.3.90.30.00  – ABERTURA: 20/02/2014 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. 
DE OBRAS - CONTATO: 031 3571 6985 EDITAL SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET OU BRUMADINHO.MG.GOV.BR

Atos do Legislativo

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013
Considerando o conteúdo do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre a faculdade, inerente à Administração Pública, de revogação 
da licitação  por razões de interesse público decorrente de fato superveniente;
Considerando que o preço ofertado pela única licitante está consideravelmente acima do preço orçado pela Câmara Municipal, passível de 
desclassificação conforme Item 7 do Capítulo VI – Proposta Comercial – do instrumento convocatório, informações facilmente verificáveis 
junto aos documentos que integram o processo, o que ensejaria, de qualquer forma, a realização de novo procedimento diverso do anterior;
considerando, ainda, o fim do Exercício Financeiro em 31/12/2013;
considerando, por fim, que o item 9 do Capítulo XVI – Disposições Gerais - do Edital deste pregão determina que a Câmara Municipal de Bru-
madinho poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado;
fica REVOGADO o Processo Licitatório nº 13/2013 – Modalidade Pregão Presencial nº 10/2013, com vistas a aquisição e instalação de equi-
pamentos de ar condicionado do tipo Split, incluindo todos os serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos, para a 
Câmara Municipal de Brumadinho, menor preço por item.
Câmara Municipal de Brumadinho/MG, 03 de fevereiro de 2014.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA
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