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25º Festival da Jabuticaba é 
marcado pela inovação

Evento contou com uma programação especial, valorizada pela 
cultura e gastronomia 

Um dos festivais mais 
importantes do municí-
pio de Brumadinho, o da 
jabuticaba, completou 25 
anos e movimentou o tu-
rismo e o comércio local 
no Distrito de Aranha no 
último final de semana. 
Realizado entre os dias 14 
e 16 de novembro, a 25ª 
edição contou com uma 

região. Para isso, a Prefeitu-
ra montou pelo segundo 
ano consecutivo, a “Praça 
da Jabuticaba”, com estan-
des, expondo os deriva-
dos do fruto. Entre as re-
ceitas apresentadas pelos 
produtores, estão, Com-
pota, Coquetel, Trufa, Mo-
lho, Cerveja, Refrigerante, 
além das tradicionais re-
ceitas como vinhos, licores 
e geleias de jabuticaba. 

Rôm
ulo Lopes

Época de plantio | Foto: Thiago França Duarte
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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

programação variada. Fo-
ram vários shows, apre-
sentações culturais, con-
curso de marcha, entre 
outras atrações. 

Criado em 1989, o Fes-
tival da Jabuticaba foi to-
talmente reformulado em 
2013, ganhando um es-
paço dedicado especial-
mente aos produtores da 

Todos esses sabores 
agregados à culinária mi-
neira e acompanhados 
de grandes apresenta-
ções culturais com artis-
tas locais e peças teatrais. 
O 25° festival da jabutica-
ba foi realizado pela Pre-
feitura Municipal de Bru-
madinho, por intermédio 
de Secretaria Munici-
pal de Esportes, Lazer e 
Eventos.
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BRUMAD INHO

Atos do Executivo

DECRETO Nº 240 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Fernando Henrique de Assis Diretor de Departamento 31/10/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 31 de outubro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 241 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Marcela Moreira Guimarães Chefe de Serviços 01/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 242 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

ASSINATURA DIGITAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Leandro Damasceno Jorge Chefe de Serviços 03/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 243 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Monielle Samara dos Santos Sá Supervisor de Serviços 04/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 244 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

NOME CARGO ADMISSÃO

Marcela Moreira Guimarães Chefe de Divisão 01/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 245 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NOME CARGO ADMISSÃO

Mauro Pio dos Santos Diretor de Departamento 03/11/2014
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Nilton Soares Barbalho Junior Chefe de Serviços 03/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 246 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Lourenço de Sales Barbosa Supervisor de Área 04/11/2014

Neiva Lúcia Ribeiro e Souza Secretário Adjunto 04/11/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de novembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 247 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Nomeia a Comissão Permanente de Licitações para o exercício de 2014/2015 e dá outras providências”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica e;
CONSIDERANDO o Art. 51, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brumadinho composta dos seguintes servidores efeti-
vos:
I – Presidente:
Miriam Tereza Rodrigues dos Santos
II – Membros:
Mirian do Carmo Machado
Ivanir Maria Mendes
Thamira Maia Braz
III – Membros Suplentes:
Márcia Ferreira da Fonseca
Marcos Paulo Costa
Art. 2º. A Comissão Poderá requisitar apoio técnico da Procuradoria Geral, Controladoria Interna e demais órgãos da administração, sempre 
que necessário.
Art. 3º. A Comissão será regularmente convocada com antecedência pela Chefia do Setor de Compras, Licitações e Contratos para o compare-
cimento às sessões.
Art. 4º. A comissão deliberará minimamente com 03 (três) membros presentes às reuniões.
Art. 5º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.
Art. 6º. O prazo de validade da composição da respectiva Comissão será de (01) ano, conforme preceitua o § 4º do art. 51, da Lei Federal n.º 
8.666/93.
Art. 7º. Com fulcro no art. 96, da Lei Complementar n.º 039/2004, alterada pela Lei Complementar n.º 062/2011, os membros da Comissão 
pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal, pelos serviços prestados, farão jus ao recebimento de gratificação por encargos eventuais, 
no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base, do cargo de cada servidor, condicionada a concessão à efetiva participação dos 
mesmos nas reuniões, em cada mês de referência.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus a efeitos a data de 01 de novembro de 2014.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 279 de 01 de novembro de 2013.
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Brumadinho, 17 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 012/ 2014
De 13 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da LEANDRO DE PAULA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de “Agente Condutor”, função 
de “Motorista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 13 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 013/ 2014
De 13 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da ESTEFANIA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA, para ocupar o cargo de “Médico I”, função de 
“Clínico”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 13 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 014/ 2014
De 13 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº02/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da MÁRCIO ANTÔNIO SILVA, para ocupar o cargo de “Agente Condutor I”, função de “Moto-
rista”, tendo em vista não ter comparecido para tomar posse no prazo estabelecido.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 13 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 15/ 2014
De 17 de novembro de 2014
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 



Brumadinho, 17 de novembro de 2014 Página 6 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 313

"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
BRUMAD INHO

considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº007/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o nomeado não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” da Srº ANTÔNIO GOMES MARTINS, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I”, função 
Auxiliar de Serviços Gerais”, conforme desistência formal do mesmo, protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefei-
tura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 17 de Novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº  000779/2014
REFERÊNCIA:  Prescrição Tributária – ISSQN
REQUERENTE: ARO TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos dos Processos Administrativos Tributários – PAT nº 000779/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais a empresa ARO TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, inscrita  no CNPJ sob o nº 
05.866.456/0001-52, representada legalmente por seu sócio Arnaldo Santana da Silva Oliveira,  requer seja reconhecida a prescrição dos crédi-
tos tributários relativos ao ISSQN que se encontram lançados em Dívida Ativa em nome da Requerente. 
O presente requerimento veio instruído por cópia de documento pessoal do sócio da Requerente, Contrato Social da Requerente e respectivas 
alterações,  simulação do processo de lançamento do débito em Dívida Ativa, cópias das Notas Fiscais 000014 a 000026 e 000056, Comprovan-
te de Inscrição Cadastral na RF e documento de inexistência de processo de execução fiscal. 
Por meio do Ofício Fiscal nº 082/2014, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos fez suas considerações e concluiu que os 
valores referentes ao tributo incidente sobre os serviços descritos nas notas fiscais acima relacionadas permanecem lançados em Dívida Ativa 
Tributária.
 É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Vejamos o que estabelece o CTN sobre a prescrição tributária:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V- a prescrição e a decadência;
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável 
ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;      (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.                               
Conforme visto, a prescrição é uma modalidade de extinção de crédito tributário  enumerada no art.156, inciso V do CTN; assim, a partir do 
momento em que ocorre a prescrição contra a Fazenda Pública, via de regra, opera-se a extinção do crédito tributário.
Com efeito, a prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá,  em se tratando de ISSQN, 
com a homologação do lançamento do tributo pela autoridade tributária.  O sujeito passivo declara o tributo e antecipa o seu pagamento em 
relação ao lançamento, sem prévio exame da autoridade tributária. A declaração fica sujeita a confirmação posterior da autoridade adminis-
trativa; este é o momento em que se aperfeiçoa o lançamento e inicia-se a contagem do prazo prescricional.
No sistema informatizado tributário do município a homologação se dá no mesmo momento do lançamento/ inscrição, quando o agente fis-
cal de tributos confere, como conferiu,  as Notas Fiscais, in casu ainda em talonário de papel, do mês de referência e procedeu ao lançamento 
e incontinenti  emissão da Guia de Recolhimento do ISSQN. 
Assim, feita a declaração pelo sujeito passivo por meio de Notas Fiscais  e a emissão da Guia de Recolhimento do Tributo pelo agente fiscal de 
tributos ocorre a homologação, data em que se inicia a contagem do prazo prescricional.  
No que se refere ao pedido de prescrição dos créditos tributários referente às Notas Fiscais nºs 51 a 53, 57 a 71, 73 a 80, 171 a 194, a questão 
que envolve estes documentos fiscais já foi informada por meio do ofício 0044/2014/DAF-SMF, da lavra do Agente Fiscal de Tributos nos autos 
do processo nº 00498/2013. 
Em detida busca da fiscalização quanto aos créditos tributários efetivamente lançados em nome da Requerente e homologados pela autori-
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dade competente, apurou-se aqueles relativos às Notas Fiscais nºs 14 e 15 emitidas em outubro/2004; nºs 16 e 17 em novembro/2004; nºs 18 e 
19 em dezembro/2004; nºs 20 e 21 emitidas em janeiro/2005; nºs 22 e 23 em fevereiro/2005; nº 24 em março/2005 e 25 em abril/2005 e nº 56 
emitida em janeiro/2007. 
Considerando que a homologação dos tributos relativos às notas fiscais acima enumeradas coincide como as inscrições dos lançamentos, 
conclui-se que os prazos prescricionais tiveram sua contagem inicial em 30/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004, 30/01/2005, 28/02/2005, 
30/03/2005 e 20/02/2007, conforme demonstra o relatório de lançamentos originários de fls. 16 dos autos. 
Sopesando que o inicio da contagem do prazo prescricional deva ocorrer a partir da homologação, se tomados como base o último lançamen-
to em referência – 20/02/2007 – somados aos 5 (cinco) anos posteriores, constata-se que o prazo para a Fazenda Pública propor a execução do 
crédito tributário findou-se em 19/02/2012, logo, o crédito encontra-se prescrito, consequentemente extinto.
O art. 174 do CTN, repita-se, determina que o prazo é de 5 (cinco) anos para  que a Fazenda proceda a cobraça do crédito tributário; caso não 
aconteça, extingue-se o crédito tributário e com ele extingue-se também a obrigação tributária, de forma que não mais poderá cobrar o crédi-
to, seja judicial ou administrativamente. 
Em suma, o que se verifica no caso vertente é que a prescrição do crédito tributário do exercício fiscal 2007 operou-se em fevereiro de 2012, 
logo, não há que se referir aos demais anteriores, de forma que não restam dúvidas quanto à extinção do credito tributário ora em exame.
Resta-nos, portanto, analisar se a prescrição de crédito tributário pode ser reconhecida pela autoridade administrativa.
O reconhecimento pela Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento, da prescrição tributária, num primeiro instante, parece-nos incoerente, 
é como se  contrariássemos todos os ensinamentos doutrinários e as construções jurisprudenciais, pois o que nos foi ensinado é que a Fazen-
da não pode “renunciar a créditos tributários” uma vez que são “indisponíveis” por tratar-se de recursos públicos.
Contudo, existem razões para que a Administração Fazendária reconheça a prescrição tributária na esfera administrativa. Primeiro, porque 
existe previsão legal - o art. 156 do CTN estabelece a prescrição como uma das causas extintivas do crédito tributário, assim, o que faz a 
autoridade administrativa é declarar o que já se encontra extinto em razão de Lei -; segundo, de nada adianta para a Fazenda Pública manter 
seu cadastro repleto de contribuintes inscritos em dívida ativa cujos créditos tributários são imprestáveis, de nada servindo na busca de sua 
satisfação.
Destarte, a nosso ver, nada obsta que a autoridade fazendária, ao verificar   a ocorrência de todos os requisitos,  conheça da prescrição tributá-
ria e declare a extinção do crédito tributário com fundamento no artigo 156, V, do CTN, evitando assim maiores desgastes da máquina pública 
na busca de créditos já prescritos, logo, de direito já extinto.  
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 156,V do CTN, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO postulado pelo contribuinte ARO TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA;
b) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários relativos ao ISSQN lançados em Dívida Ativa em nome da empresa ARO TRANSPORTES 
E COMÉRCIO  LTDA até o exercício fiscal de 2008;
c) DECLARO A EXTINÇÃO dos créditos tributários relativos ao ISSQN lançados em Dívida Ativa em nome da empresa ARO TRANSPORTES E 
COMÉRCIO  LTDA até o exercício fiscal de 2008;
d)  DETERMINO:
d.1) O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA dos créditos tributários relativos  ao ISSQN lançados em Dívida Ativa em nome da 
empresa ARO TRANSPORTES E COMÉRCIO  LTDA até o exercício fiscal de 2008;
d.2) 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, no prazo de 20 (vinte) dias; 
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para cumprimento do item d.1. 
f ) A remessa dos presentes autos à E. Junta de Recursos Fiscais tendo em vista que o crédito tributário prescrito ultrapassa em muito o teto 
previsto no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 03 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000791/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: RIO FANTASIA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000791/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa RIO FANTASIA SONORIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.003.013/0001-26, 
requer restituição do valor cobrado indevidamente de ISS de 5%, sendo apenas de 2%..
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da requerente, consulta 
à Receita Federal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2014/3, Contrato Social (1ª e 2ª Alterações Contratuais), cópia de documento informati-
vo pagamento de Nota Fiscal e Extrato do Simples Nacional.
Por meio do Ofício Fiscal nº 084/2014, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos manifestou no sentido de que ocorreu recolhi-
mento de tributo a maior que o devido.
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É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
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.
Analisando a documentação e o ofício fiscal nº 0084/2014, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considerações, posto que tal as-
sunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ relatório é imperioso 
trazer à baila, na sua quase totalidade:
“O requerente aqui qualificado é empresa prestadora de serviços e tem por finalidade, conforme disposto em seu Contrato Social e Cartão de 
CNPJ:
Contrato Social:
 “DESCRIÇÃO DO OBJETO”.
(...) Serviço de sonorização e iluminação, produção e organização musical.”
CNPJ com CNAE:
“CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
90.01-9-06 – Atividade de sonorização e de iluminação.
59.20-1-00 – atividade de gravação de som e de edição de musica”.
O contribuinte alega em seu requerimento (fl. 02) que a o imposto referente à base de cálculo R$ 8.800,00, NFS-e nº 2014/3 emitida a pela 
Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte com data de emissão 01.09.2014, foi retido na fonte pela Prefeitura de Brumadinho através 
do Setor de Tesouraria, em discordância de alíquota, pois é optante pelo simples nacional e sua alíquota esta enquadrada conforme tabela 
anexa na LC 147/2014.
Cabe observar que, de acordo com documentos já conferidos, as atividades exercidas e descritas na nota fiscal são de “serviços de iluminação, 
sonorização para casa de espetáculos e ou atividades artísticas, inclusive iluminação cênica, feiras, exposições, congressos e congêneres”, com 
alíquota prevista de 2% subitem 17.09, LC 061/2010, porém foi retido o valor do imposto sob alíquota de 5%, quando deveria ser utilizada a 
porcentagem de 2% prevista na lei citada anteriormente que regulamenta o simples nacional.
Perante o exposto concluo que;  
1-As atividades exercidas são de serviços de iluminação, sonorização para casa de espetáculos e ou atividades artísticas, inclusive iluminação 
cênica, feiras, exposições, congressos e congêneres, Lei 116/2003.
2-O valor retido na fonte pelo contratante foi de R$ 440,00, conforme comprovante de retenção, sob alíquota de 5%. 
3-A alíquota pelo qual a empresa se enquadra no simples nacional é de 2%, conforme tabela anexa a LC 147/2014.
4-O valor correto seria de R$ 176,00, sob alíquota de 2%.
5-Devendo ser restituído o valor de R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais), referente à diferença de alíquota de 5% para 2%.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951”
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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 RIO FANTASIA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA para determinar A RESTITUIÇÃO DO 
TRIBUTO  PAGO A MAIOR, no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) a ser depositado na Conta Corrente 0002999-8 Agência 
1182-7,  Banco Bradesco, em nome da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
 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, 29 de outubro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 000780/2014 
REFERÊNCIA:  REVISÃO DE IPTU E CONSTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000780/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte Sandra Maria de Oliveira Gonçalves requer revisão do IPTU, sob a 
alegação de que os lotes de inscritos no imobiliário municipal sob o nº 01.74.001.0014.000, 01.74.001.0015.000, 01.74.001.0016.000 e 
01.74.001.0017.000 no Parque das Andorinhas estão localizados numa região sem acesso e não tem iluminação pública e  estão “embargados 
por decisão judicial”, conforme processo número 0009393-79.2013. 
O presente requerimento veio instruído pelo ofício nº 190/2013 da Secretaria Municipal de Planejamento.
O DAF - Departamento de Arrecadação e Fiscalização juntou Boletim do Cadastro Imobiliário. 
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Vamos ao estudo do fato gerador do tributo em questão - IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional)
Art.114- Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Lei 940/97(Código Tributário Municipal)
Art.113- O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza acessão física, como definido a lei “
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 940/97 basta a ocorrência da “propriedade”, para que se ocorra também o fato gerador do IPTU , 
ou seja, a propriedade é suficiente para o lançamento do tributo.
Mister salientar que a decisão judicial  nos autos do processo nº 0009393-79.2013 que determinou o embargo do empreendimento Comer-
cial Parque das Andorinhas onde se encontra situado o imóvel da requerente, não determinou a suspensão, seja por via judicial ou não, dos 
tributos municipais incidentes sobre os imóveis do empreendimento, conforme fez com relação às prestações e mensalidades, vencidas ou 
vincendas, relativas ao lotes de compõem o loteamento Parque das Andorinhas.
Da mesma forma, não adveio legislação nova que tivesse o condão de alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável ao cálculo do tributo 
incidente sobre os imóveis do referido empreendimento em consequência da decisão Judicial, de forma que, se a base de cálculo e a alíquo-
ta permanecem conforme previstas na legislação municipal, assim como não há prova no presente feito de que as características do imóvel 
tenham sofrido alterações, os cálculos do IPTU/2014 incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 01.74.001.0017.000 de propriedade da 
requerente encontram-se revestidos da mais perfeita legalidade.
Destarte, mantida a propriedade, presente está o fato gerador do IPTU, tributo incidente sobre os imóveis de propriedade da requerente.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação públi-
ca, observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou 
a Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, 
diretamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equali-
zada convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.    
Em análise da documentação acostada aos autos observa-se que o LAUDO elaborado pelo SETOR TÉCNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO E URBANISMO relata que “não há iluminação pública e nem equipamentos públicos. A energia domiciliar foi 
viabilizada através do programa “Luz para Todos” destinado à eletrificação rural.” Assim, verificou-se que o imóvel em questão não é servido 
por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do re-
querimento e indicado no Ofício não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo o fato gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, 
é indevido.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 32 do CTN e 113 do CTM:
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DOM
BRUMAD INHO

a) DOU PROVIMENTO PARCIAL À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela contribuinte SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, razão 
pela qual:
b) DECLARO SUBSISTENTE o lançamento do crédito tributário referente IPTU exercício fiscal 2014, e, consequentemente, o contribuinte deve-
dor do Imposto Predial e Territorial Urbano - exercício fiscal de 2014,  incidente sobre o imóvel  cadastrado sob o nº 01.74.001.0017.000, em 
nome da requerente;
c) DETERMINO O CANCELAMENTO da contribuição de iluminação pública  exercício/2014 lançada sobre o imóvel cadastrado sob o nº 
01.74.001.0017.000 de propriedade da requerente,  por ausência de fato gerador;
d) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 
20 (vinte) dias;
e) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos pre-
vistos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 18 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Governo

Concurso Guarda Municipal 

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 104/2014 – Fica concedido ao Sr. Robson da Silva Laia progressão Horizontal para o nível “e” da carreira de Agente Administrati-
vo IV, conforme levantamento do tempo de serviço do servidor/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 105/2014 – Fica concedido a Sra. Patricia Carla Silva Faccion progressão Horizontal para o nível “e” da carreira de Agente Admi-
nistrativo V, conforme levantamento do tempo de serviço do servidor/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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