
Brumadinho, 28 de janeiro de 2015 Página 1 de 8Diário Ofi cial de Brumadinho - Edição 358

"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 criptográfi cos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsifi cada, 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

Contribuintes de Brumadinho 
podem ter 15% de desconto no IPTU 
Benefício vale para quem quitar o tributo integralmente 

até o dia 15 de maio
Neste ano, o contribuin-

te que optar pelo paga-
mento em cota única do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de Bru-
madinho terá um desconto 
de 15%. O prazo para pa-
gamento integral do tribu-
to com desconto vence no 
dia 15 de maio, conforme 
o Decreto número 11, que 
regulamenta o lançamento 
e o recolhimento do IPTU 

Pico dos Três Irmãos| Foto: Luiz Carlos
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relativo ao exercício 2015.
O desconto oferecido 

pela Prefeitura representa 
muitos benefícios ao con-
tribuinte, pois nenhuma 
aplicação financeira gera 
rendimentos que superem 
o valor economizado no 
pagamento à vista do IPTU.

Pulicado no Diário Ofi-
cial do Município (DOM) 
de terça-feira, 27 de janei-
ro, o decreto também fixa 

os prazos para o pagamen-
to do IPTU.  O tributo po-
derá ser parcelado em até 
seis parcelas iguais. A pri-
meira parcela vence no dia 
15 de maio. O valor mínimo 
de cada parcela será de R$ 
30,00.

O pedido de revisão do 
IPTU deverá ser protoco-
lado no Órgão de Arreca-
dação e Fiscalização da 
Prefeitura.

O valor arrecadado com 
o IPTU permite investimen-
tos em serviços e equipa-
mentos mantidos pela ad-
ministração municipal. O 
tributo está presente em 
obras e serviços que a Pre-
feitura realiza. É um impos-
to que não tem vincula-
ção específica e, portanto, 
qualquer investimento do 
Executivo municipal inclui 
uma parte do tributo.
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Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO 001/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E O LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO POR INTER-
MEDIO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE AÇÃO SOCIAL
O MUNICIPIO DE BRUMADINHO, pessoa jurídica de Direito Publico Interno inscrito no CNPJ sob o no.  18.363.929/0001-40 doravante de-
nominada PRIMEIRO CONVENENTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antônio Brandão, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº.: 075.812.206-30, e de outro lado o Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção, com 
sede à Rua João Fernandes do Carmo, 105, Centro, Brumadinho MG, doravante denominado SEGUNDO CONVENENTE, neste ato representado 
por sua Presidente Sra. Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues, brasileira, portadora do RG MG2.219.633/SSP/MG, inscrita no CPF: 
325.763.826-49, celebram o presente Convênio, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 8.742/93 e nas 
seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros ao Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção para execução do 
Projeto “Cidadania Solidária”, destinado a fabricação de fraldas geriátricas em conformidade com o plano de trabalho, parte integrante deste 
termo aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Instrução Normativa STN nº 01/97 
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Municipal 2.106/2014 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através do Conselho Municipal de 
Assistência Social e Secretaria Municipal de Ação Social de Brumadinho;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, observando a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
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3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta 
ou indiretamente, com a execução do presente convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 A despesa global do PRIMEIRO CONVENETE com o presente Convênio é de R$39.924,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e quatro 
reais).
4.2 As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
02.010.007.08.241.0022.2.260-3350430000.
4.3 A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 04 (quatro) parcelas de R$9.981,00 (nove mil, novecentos e oitenta e um reais).
4.4 O repasse da segunda parcela está condicionada à apresentação da prestação de contas da primeira parcela e assim sucessivamente. 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas, parcial e final, deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas parcial e final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, de acordo com 
as metas etapas e prazos estipulados no plano de trabalho, contendo relação das atividades executadas, nome e número de beneficiados, 
fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-
mentos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III.Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X.Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entregues 
ao município no encerramento do convênio;
XI.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na plani-
lha poderá ser efetivamente executado;
XII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e 
juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII.As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar todas 
as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
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CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência de 12 meses a partir da data da assinatura do convênio podendo ser prorrogado seu prazo mediante termo 
aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactua-
do.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou 
através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 28 de janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues
Presidente do Lar

Secretaria Municipal da fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000363/2012 e 000713/2014
REFERÊNCIA:  REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - BASE DE CÁLCULO DE IPTU
REQUERENTE: CÂNDIDO MOREIRA JARDIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº  000363/2012 e 000713/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM vem pedir revisão do lançamento do 
IPTU/DÍVIDA ATIVA referente exercícios fiscais 2012, 2013 e 2014, incidente sobre o imóvel de sua propriedade, inscrito no cadastro imobiliário 
municipal sob o nº 01.22.000.0100.000, tendo em vista discordar da avaliação imobiliária prevista na planta genérica do Município. 
Foram anexadas ao primeiro requerimento (PAT363/12) cópia do documento  pessoal do requerente, cópia do carnê de IPTU exercício 2012  
e cópia de guias de recolhimento dos IPTUs referentes exercícios fiscais 2010 e 2011, este último constando quitação e cópia do registro 
imobiliário em referência; ao segundo requerimento (713/14) cópia do documento  pessoal do requerente,  cópia da Notificação Fiscal 
nº000373/2013 da PMB-DAF e verso cópia da Guia de Recolhimento do IPTU 2014 não quitada  e  cópia do registro imobiliário em referência.
O DAF oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para fins de vitoria no imóvel em questão.
A Secretaria de Meio Ambiente em resposta ao DAF juntou relatório de Vistoria instruído com outro relatório de DIRETRIZES MUNICIPAIS PARA 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, imagem do Google Earth de agosto de 2014 e cópia de parte do mapa de Brumadinho 2015, mais legisla-
ção pertinente.
O DAF procedeu à juntada de relatórios fiscais e legislação pertinente.
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É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Código de Processo Civil
“Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.
(...) 
Art. 105. Havendo a conexão ou continência, o juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes pode ordenar a reunião de ações pro-
postas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.”
Considerando que o PAT - Processo Administrativo Tributário nº 000363/2012 propõe impugnação aos lançamentos de IPTU/DÍVIDA ATI-
VA  exercícios fiscais de 2012 e 201, incidente  sobre o imóvel denominado “Fazenda Brumadinho” cadastrado no Município  sob o nº 
01.22.000.0100.000;  considerando que o PAT  nº 000713/2014  também propõe impugnação aos lançamentos do IPTU exercício 2014,  inci-
dente sobre o mesmo imóvel,  com o objetivo de economia processual  PROMOVO A REUNIÃO DOS PROCESSOS   propostos em separado,  a 
fim de que sejam decididos simultaneamente,  com fulcro no CPC, uma vez que o CTN ou CTM não predizem tal situação.
Destarte, os documentos que instruem os autos do processo de nº 000363/2012 passam a integrar os autos do processo de nº 000713/2014 e 
vice-versa.
Isto posto, vamos à análise do MÉRITO:
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 nº 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 dispositivo legal ora trazido estabelece o fato gerador do IPTU e define sua incidência sobre a propriedade de imóveis localizados na área 
urbana do município. 
A legislação municipal específica define a demarcação da área urbana do município de Brumadinho, o parcelamento do solo e respectiva 
localização. 
Também por meio de legislação municipal se estabelece a planta genérica de valores dos terrenos para fins de base de cálculo do IPTU – Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
De acordo com a descrição no Cadastro Imobiliário Municipal, o imóvel inscrito sob o nº 01.22.000.0100.000, de propriedade do Requerente, 
constitui uma área remanescente do “Bairro Lourdes”, no entanto o índice cadastral o coloca como parte integrante do referido bairro. 
Conforme declara o técnico ambiental, em relatório de resposta aos ofícios nº 156 e 157/2014 do DAF, às fls. 12 e 10, respectivamente, de am-
bos os processos, o imóvel denominado Fazenda Brumadinho, com Matrícula 25.756, do livro 02, folhas 01,02 e 03, com área de 110. 157,63 m² 
(cento e dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados)  é uma gleba  independente, ou seja, não pertence 
ao Bairro de Lourdes,  sendo  apenas remanescente deste, mas  localizada na área urbana do município. Vejamos: 
“o imóvel Fazenda Brumadinho não pode ter o mesmo nº de cadastro imobiliário do Bairro de Lourdes, pois o Bairro de Lourdes é um lote-
amento aprovado, enquanto que, o terreno com matrícula 25.756 é uma gleba em área urbana, mas independente do Bairro de Lourdes.” 
(grifamos)
As demarcações da área em referência e dos bairros confrontantes podem ser vistas pelos mapas da sede do município que instruem os autos.
Por sua vez o relatório de DIRETRIZES MUNICIPAIS PARA PARCELAMENTO DO SOLO URBANO da área em referência afirma que “a gleba em 
questão  (matrícula 25.756) situa-se na sede do Município de Brumadinho/MG.” 
Mister avigorar a assertiva de que o imóvel em exame não está situado em área de expansão urbana,  motivo pelo qual  o mesmo não deverá 
ser avaliado nos moldes do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 060/010, mas conforme o §1º do art. 1º do mesmo diploma legal. Veja-
mos:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 1º. O metro quadrado da Planta Genérica de Valores, constante do Anexo I da Lei Complementar nº 056/2009, de 19 de novembro de 
2009, fica alterado na forma do Anexo Único da presente Lei, para efeitos da incidência do IPTU.
§ 1º. Os imóveis que não tiverem o valor do metro quadrado do terreno previsto na tabela integrante do Anexo Único desta Lei  serão tributa-
dos com base no terreno limítrofe de menor valor. 
Logo, por imposição da norma legal acima transcrita, o imóvel em questão  deverá ser tributado com base no terreno limítrofe de menor valor, 
visto que o mesmo não se encontra na tabela integrante do Anexo Único da LC 060/2010.
Assim sendo, trazemos novamente à tona o relatório de resposta da Secretaria do Meio Ambiente ao Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, às fls. 12 e 10, respectivamente, de ambos os processos,:
“OBS: De acordo com o § 1º do Art. 1º da Lei Complementar nº 060/2010, o terreno limítrofe de menor valor conforme anexo único inicia-se na 
quadra 12 até a quadra 18 do Bairro Silva Prado.”
Anexo Único – Lei Complementar nº 060/2010
Tabela de Preços de terrenos

BAIRRO VALOR POR M²

Silva Prado Quadra 12 a 18 R$ 15,00
Portanto, à luz do § 1º do art. 1º da LC 060/2010 e Anexo Único, desfecha-se no entendimento de que, por força  da avaliação atribuída ao 
Bairro Silva Prado – Quadras 12 a 18 (Tabela anexa)  no valor de R$ 15,00 m² (quinze reais o metro quadrado) também deve ser atribuído este 
mesmo valor  ao imóvel constituído de uma área de terreno de 110.157,63 m² (cento e dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e 
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três centímetros quadrados), inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº 01.22.000.0100.000, de propriedade do requerente, o quais 
são limítrofes entre si.
Reavaliados conforme requerido, passemos a análise dos lançamentos.
A administração pública tem o poder-dever de exercer o controle de seus atos, no que se denomina autotutela administrativa ou princípio 
da autotutela. No exercício do poder-dever a Administração, atuando por provocação do particular ou de ofício, reaprecia os atos produzidos 
em seu âmbito, análise esta que pode incidir sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito.
Na primeira hipótese - análise do ato quanto à sua legalidade -, a decisão administrativa pode ser no sentido de sua conformidade com a 
ordem jurídica, caso em que o ato terá confirmada sua validade; ou pela sua desconformidade, caso em que o ato será anulado”.
Assim, após o lançamento tributário, é permitido ao Fisco proceder à revisão do valor do crédito, diante do poder-dever de autotutela que lhe 
é conferido, nas hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
O Art. 149 do CTN, entre outros casos, estabelece:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII. quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX. quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo Único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Da tempestividade da revisão do lançamento e o direito da Fazenda.
A prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do tributo. Em se 
tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento por meio 
do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional. Na prática passa-se a contar a partir da data do 
vencimento do tributo, ou seja, a última data em que o tributo poderá ser pago sem que o contribuinte não se constitua em mora.
Os lançamentos a serem revistos referem-se aos exercícios fiscais de 2011 a 2014. Assim, se definitivamente constituído o crédito tributário 
referente  exercício fiscal de 2011 por ocasião de seu lançamento, que se deu em 15/02/2011, verifica-se a não extinção do direito da Fazenda 
pública rever e exigir o crédito do sujeito passivo da obrigação tributária.
Por via de consequência verifica-se também a tempestividade da revisão dos lançamentos referentes aos demais exercícios fiscais.
Pois bem. Vejamos:

Observa-se na Guia de Recolhimento do IPTU/2010 acima (nº 12299232) o valor  de R$ 5,00  (cinco reais)   atribuído ao  m² de terreno  do imó-
vel em questão. Tal valor foi atribuído ao terreno em razão do art. 3º caput e inciso I da Lei Complementar nº 060/2010, pois o imóvel remanes-
cente do Bairro de Lourdes ainda se encontrava em área de expansão urbana, estando, portanto, correto o lançamento. 
Assim estabelece a norma legal:
Lei Complementar 060/2010
Art.3º. Os imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m²(cinco mil metros quadrados), terão os seguin-
tes valores, para efeitos de incidência de IPTU: 
“I- de 5.00 m² a 100.000m²- R$ 5,00(cinco reais), excluída as áreas de preservação permanente (APP) e com declividade acima de 35º, devida-
mente comprovadas”
Com o advento da Lei 1.836 de 02 de dezembro 2010 que alterou o perímetro urbano da Sede de Brumadinho, o imóvel remanescente do 
Bairro de Lourdes, que até então se situava em área de expansão urbana, passou a pertencer ao perímetro urbano  do Município. Deste modo, 
para fins de avaliação do IPTU exercício fiscal de 2011, a  base de cálculo  foi alterada, passando para R$ 40,00 (quarenta reais) o valor do m² 
(metro quadrado) do terreno segundo anexo da LC 060/2014, conforme se pode observar na Guia de Recolhimento do IPTU/2011, abaixo 
mostrada:
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Porém, o desconto ali concedido no valor de R$ 63.403,31 (sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e trinta e um centavos)  não encontra 
respaldo legal na legislação municipal pertinente, nem tão pouco há registros nos arquivos do Departamento de Fiscalização de Tributos de 
que tenha ocorrido interposição, pelo contribuinte, de reclamação ou recurso nos termos da lei reguladora do processo tributário adminis-
trativo (art. 151, III , do CTN)  que tenha dado origem a  processo desta natureza e que nele contenha decisão fundamentada no sentido de 
conceder tal benefício astronômico ao contribuinte. 
A presente constatação constitui flagrante ilegalidade no processo de lançamento do tributo, por ato da autoridade administrativa que o 
efetuou. Tal situação  enseja a revisão do lançamento de ofício pela autoridade administrativa que o constatou, previsto no artigo 149 do 
CTN, sem prejuízo de demais medidas cabíveis ao caso.  Assim,  o referido lançamento eivado de vícios deverá ser revisto para se consituir nos 
moldes do §1º do artigo 1º da Lei Complementar 060/2010.
Quanto a divergência das medidas do imóvel para cálculo do IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 com área de 90.690,15 m² (noventa mil, 
seiscentos e noventa metros e quinze centímetros quadrados)  em relação aos exercícios de 2012 a 2014 com área de 110.157,63 m² (cento e 
dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados), pode-se verificar  no Registro Imobiliário Matrícula 25.756 
folha nº 03, averbação de retificação de área alterando as medidas,  de forma que o IPTU  exercícios fiscais de 2010 e 2011 incidiu corretamen-
te  sobre a propriedade da área de 90.690, 18 m² (noventa mil, seiscentos e noventa  metros e dezoito centímetros quadrados), bem como nos 
exercícios  fiscais de 2012, 2013 e 2014 o mesmo imposto  incidiu sobre a propriedade de uma área de 110.157,63 (cento e dez mil, cento e cin-
quenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados), portanto, neste aspecto, o cadastro deverá permanecer conforme se encontra. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no princípio da autotutela da administração de poder-dever de rever os 
próprios atos, no CTN,  Leis Municipais 940/97, 056/2009 e 060/2010:
A) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM e determino ao DAF – Departamento de Arreca-
dação de Fiscalização Municipal que tomes as seguintes providências:
1.  Criação de um novo índice cadastral,  ou novo setor, para o imóvel que atualmente se encontra inscrito no cadastro imobiliário municipal 
sob o nº 01.22.000.0100.000,  de propriedade de Cândido Moreira Jardim, posto não ser parte integrante do “Bairro de Lourdes”, no município 
de Brumadinho/MG; 
2. Alteração, junto ao Cadastro Imobiliário do Município,  do valor do m² (metro quadrado) atribuído ao imóvel em questão, passando de R$ 
40,00 (quarenta reais) o metro quadrado para R$ 15,00 (quinze reais) o metro quadrado, para fins de cálculo do IPTU a partir do exercício fiscal 
de 2011. 
3. Sejam refeitos os cálculos dos valores do IPTU exercício fiscal 2011, com as devidas correções, deduzindo-se o valor já pago, também corri-
gido nos termos da legislação pertinente, emitindo-se a Guia de recolhimento da diferença apurada  entre o valor do tributo pago e o valor do 
tributo devido naquele exercício;
4. Sejam refeitos os cálculos do IPTU referente aos exercícios fiscais de 2012, 2013 e 2014 considerando os valores alterados no Cadastro 
Imobiliário Municipal conforme item 2 desta decisão, emitindo-se a guia de pagamento dos referidos exercícios, sem a incidência de juros e 
multa, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos tributos a partir e fevereiro de 2012, ocasião da interposição da presente reclamação 
tributária (art. 151, III, do CTN);
B) Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF – da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de 
Brumadinho, para as devidas providências;
C) Intime-se o 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 Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Transitada em julgado a presente decisão administrativa, não ocorrendo o pagamento, inscrevam-se em Dívida Ativa os débitos apurados, 
remetendo CDA para fins de execução fiscal.
Tendo em vista que o valor de redução dos cálculos do tributo é superiores ao teto mínimo estabelecido no artigo247 do CTM, determino a 



Brumadinho, 28 de janeiro de 2015 Página 8 de 8Diário Oficial de Brumadinho - Edição 358

"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

remessa dos presentes autos para Junta de Recursos Fiscal para fins de reexame desta decisão. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 12 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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