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Brumadinho, quinta-feira, 3 de setembro de 2015  Ano 3 Edição 507

Escolas celebram Semana da Pátria
Mais de 6.000 alunos participam de atividades cívicas

em comemoração ao Dia da Independência
Cerca de 22 escolas da re-

de municipal de ensino rea-
lizam durante toda a sema-
na, várias atividades cívicas 
em comemoração ao Dia da 
Independência, celebrado 
no próximo dia 7 de setem-
bro em todo o país. Ao todo, 
mais de 6.000 alunos parti-
cipam de atividades musi-
cais com bandas e fanfarras, 
conversas sobre civismo, 
história do país e desfiles no 

entorno das escolas. 
Segundo a Secretária de 

Educação Neide Alves de Li-
ma, “as atividades são im-
portantes para aguçar o pa-
triotismo das crianças. Cada 
escola tem pode trabalhar 
de forma diferenciada e as-
sim mostrar às nossas crian-
ças o significado da Semana 
da Pátria. Algumas, inclusi-
ve, realizam pequenos des-
files e apresentações”, res-

saltou.
Para a diretora da Esco-

la Maria José Solano, Marcé-
lia de Deus, da comunidade 
do Tejuco, “o envolvimen-
to da comunidade escolar 
é importante neste proces-
so, que tem como finalidade 
proporcionar aos estudan-
tes, professores e equipe 
pedagógica, a oportunida-
de de demonstrar o conhe-
cimento sobre ética, civis-

mo e cidadania, história e a 
diversidade”, concluiu a di-
retora.  

O início da semana da 
pátria ocorre em 1 de se-
tembro e vai até o dia 7 de 
setembro. Durante essa se-
mana é relembrada a his-
tória da independência do 
Brasil, que ocorreu em sete 
de setembro de 1822, com o 
Grito da Independência da-
do por Dom Pedro I. 
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000888/2015
REFERÊNCIA: ISENÇÃO DE  IPTU  - LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  MARIA DE LOURDES AMARAL  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000888/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte MARIA DE LOURDES AMARAL “requer  isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia Escritura Pública  de Doação de bem imóvel, comprovante de residência, certidão de casamento, cópia 
de documentos pessoais da requerente, Declaração de hipossuficiência econômica.
O Departamento de Arrecadação juntou o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente. A Secretaria de Planeja-
mento de Coordenação/Setor de Obras e Fiscalização emitiu Relatório de Vistoria do imóvel, juntado aos autos.
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 natu-
reza 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 - (...)
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 in-
dustriais, 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 Urba-
no 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 Maria de Lourdes Amaral, proprietária do imóvel de índice ca-
dastral nº 01.25.025.0005.000, situado na Rua Rio Manso nº 30, Bairro Progresso Casa Nossa, município de Brumadinho/MG, 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 158.m² (cento e cinquenta e oito metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pelo agente fiscalizador; 
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c)O imóvel em estudo possui área edificada de 60,34m² (sessenta metros e trinta e quatro centímetros quadrados) conforme Relatório de Vis-
toria elaborado pelo agente fiscalizador; 
d) O contribuinte declara não ter emprego e não tem salário fixo.
O contribuinte, ora requerente, possui apenas o imóvel em estudo, onde tem como sua residência. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda às anotações quanto a 
isenção concedida à proprietária do imóvel de índice cadastral nº 01.25.025.0005.000, MARIA DE LOURDES AMARAL, em face das informações 
cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e pelo Setor de Obras e Fiscalização da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação do Município.
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000895/2015
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: GIRA 7 SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000895/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo através do qual a pessoa jurídica  GIRA 7 SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
22.484.545/0001-53 com sede na Rua Mármore nº 825, sala 01, Bairro Santa Tereza, CEP: 31.010-220,  Belo Horizonte/MG,  representada pela 
procuradora constituída  nos termos da procuração anexa, requerem a não incidência de ITBI  sobre a transmissão dos imóveis constituídos 
pelo lote de terreno de nºs 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove)  da quadra 08 (oito), com área de 2.730,00 m² (dois mil setecentos e trinta metros 
quadrados) e 2.600,00m² (dois mil e seiscentos metros quadrados), respectivamente, com limites e confrontações de acordo com a planta res-
pectiva, devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho e uma casa residencial com área construída de 293,26m² (duzentos 
e noventa e três metros e vinte e seis centímetros quadrados), com 11 (onze) cômodos e varanda nela assentada, índice cadastral do IPTU 
05.38.008.0028.000 registrado sob a Matrícula 18.347, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Brumadinho/MG e pelo lote de terreno de nº 
14 (quatorze) da quadra nº 22 (vinte e dois), com área de 1.502,00m² (um mil quinhentos e dois metros quadrados, com divisas e confrontações 
de acordo com planta respectiva devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, indicie cadastral de IPTU 05.44.022.0014.000, 
registrado sob a Matrícula 18.342 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Brumadinho, MG,  de propriedade dos sócios Rogério Dumont e 
Alessandra Cassiano  Carvalho Dumont, em razão de incorporação ao  patrimônio da pessoa jurídica em realização do capital social nela subs-
crito.  
Instruem o presente PAT,  uma via original da Declaração para lançamento de ITBI “INTER-VIVOS”,  cópia de documentos pessoais  de sócia e 
da procuradora da empresa solicitante, cópia do Contrato de Constituição da Empresa,  Comprovante de Inscrição no CNPJ,  cópia da Escritura 
Pública e das Matrículas Imobiliárias nº  18.347 e 18342 do CRI da Comarca de Brumadinho/MG e Certidão de regularidade junto ao CNPJ. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade pre-
ponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
LEI  FEDERAL Nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
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“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou loca-
ção de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacio-
nal da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor 
do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio 
da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1.765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI reportando-se ao texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
LEI MUNICIPAL Nº 1765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação do disposto 
nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer que 
as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher o 
imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a solicitante NÃO possui em seu instrumento constitutivo 
como objeto social a atividade de compra, venda, administração e locação de bens móveis e imóveis próprios, mas FORNECIMENTO DE UMA 
COMBINAÇÃO OU DE UM PACOTE DESERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ROTINA A EMPRESAS CLIENTES, SOB CONTRATO, TAIS COMO: SERVIÇOS  
DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, AUXILIARES DE CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIOPOR CORREIO, 
ETC. NOS TERMOS DO CNAE 8211-3/00 , o que afasta, a princípio,  a incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária no que se refere às 
determinações contidas nos §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei nº 1.765/2009.
A pessoa jurídica, ora Requerente, iniciou suas atividades em maio de 2015 (contrato constitutivo - fls.10/12), momento em que se deu a aquisi-
ção dos bens  imóveis descritos na Declaração para lançamento de ITBI “INTER-VIVOS” ao integralizar o seu  capital social. Assim sendo, apurar-
-se-á  a atividade preponderante da Gira 7 Serviços Auxiliares Ltda, estabelecida no § 1º do art. 37 do CTN, levando-se em conta os 36 (trinta e 
seis ) primeiros meses seguintes à data desta aquisição, nos termos do artigo § 3º do art. 3º da Lei Municipal
Da análise geral, vislumbra que a pretensão da Solicitante em ter reconhecida a “não incidência do ITBI” merece resguardo EM CARÁTER SUSPEN-
SIVO, tendo em vista que a pessoa jurídica GIRA 7 SERVIÇOS AUXILIARES LTDA  deverá demonstrar , perante o fisco municipal, a preponderância 
de suas atividades nos 36 (TRINTA E SEIS) PRIMEIROS MESES SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO.
Destarte a Solicitante deverá demonstrar suas atividades por meio de documentos fiscais em períodos pré-fixados. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Municipal 
nº 1.765/2009, decido:
a) CONCEDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DE  INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE 
DIREITOS A ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, pelo período de 32 (trinta e dois) meses, referente à transmissão imobiliária 
dos  imóveis constituídos pelo lote de terreno de nºs 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove)  da quadra 08 (oito), com área de 2.730,00 m² (dois mil 
setecentos e trinta metros quadrados) e 2.600,00m² (dois mil e seiscentos metros quadrados), respectivamente, com limites e confrontações de 
acordo com a planta respectiva, devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho e uma casa residencial com área construída 
de 293,26m² (duzentos e noventa e três metros e vinte e seis centímetros quadrados), com 11 (onze) cômodos e varanda nela assentada, índice 
cadastral do IPTU 05.38.008.0028.000 registrado sob a Matrícula 18.347, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Brumadinho/MG e pelo 
lote de terreno de nº 14 (quatorze) da quadra nº 22 (vinte e dois), com área de 1.502,00m² (um mil quinhentos e dois metros quadrados, com 
divisas e confrontações de acordo com planta respectiva devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, indicie cadastral de 
IPTU 05.44.022.0014.000, registrado sob a Matrícula 18.342 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Brumadinho, MG,  os quais passaram a  
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integralizar o capital social da Requerente;
b) DETERMINO:
b.1) Que a pessoa jurídica GIRA 7 SERVIÇOS AUXILIARES LTDA deverá, no prazo de 10 dias a contar do recebimento da presente decisão,  com-
provar,  perante o fisco municipal, a preponderância de suas atividades nos 04 quatro primeiros meses  da aquisição imobiliária, mediante 
apresentação do Livro Caixa,  Balanço Patrimonial Analítico e Demonstrativo de Resultado de Exercício referente o período de maio a agosto de 
2015, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais 
penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
b.2) Que a pessoa jurídica GIRA 7 SERVIÇOS AUXILIARES LTDA deverá comprovar perante o fisco municipal a cada 08 (oito) meses, durante os 
próximos 32 (trinta e dois) meses (abril/2016, dezembro/2016, agosto/2017 e abril/2018),  a preponderância de suas atividades,  independente 
de notificação prévia, mediante  apresentação do Livro Caixa, Balanço Patrimonial Analítico e Demonstrativo de Resultado de Exercício, sob 
pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalida-
des e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
b.3)   Que seja INTIMADO o contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respec-
tiva certidão, ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
b.4)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para  que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, bem como regis-
trar observações junto ao Cadastro Imobiliário Municipal acerca das razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel 
cumprimento da presente decisão. 
c) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observado o prazo estabelecido no item b.2 da presente, sejam os autos novamente enviados a esta 
Secretaria para fins de Decisão em caráter definitivo.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 19 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000903/2015
REFERÊNCIA: ISENÇÃO DE  IPTU  - LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  JOSÉ CÁSSIO VALÉRIO DE JESUS  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000903/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte JOSÉ CÁSSIO VALÉRIO DE JESUS “requer isenção de IPTU 
incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.29.012.0018.000, nos termos da LC 060/2010 com as alterações da LC 063/2011.” 
Foram juntadas ao requerimento cópia de comprovante de residência, comprovante de renda, cópia da Matrícula do RGI do imóvel e cópia de 
documento pessoal da Requerente. 
O Departamento de Arrecadação juntou o Boletim de Cadastro Imobiliário – espelho de lançamento do IPTU - do imóvel de propriedade do 
requerente. 
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 natu-
reza 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 Complementar 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 in-
dustriais, 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 Urba-
no 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 
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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 José Cássio Valério de Jesus, proprietária do imóvel de índice 
cadastral nº 01.29.012.0018.000, situado na Rua Onze nº 267, Bairro Salgado Filhos, município de Brumadinho/MG, alcança o benefício da isen-
ção 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 360 m² (trezentos e sessenta  metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) – espelho de lançamento; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 60,00 m² (sessenta metros  quadrados) conforme Matrícula do RGI; 
d) O contribuinte tem renda inferior a 3,5 salários mínimos.
O contribuinte, ora requerente, possui apenas este imóvel, onde tem como sua residência. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda às anotações quanto a 
isenção concedida ao proprietário do imóvel de índice cadastral nº 01.29.012.0018.000, JOSÉ CÁSSIO VALÉRIO DE JESUS, em face das informa-
ções cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e pelo contribuinte.
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 agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000906/2015
REFERÊNCIA: ISENÇÃO DE  IPTU  - LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  VANESSA DANIELE AMORIM  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000906/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte VANESSA DANIELE AMORIM “requer isenção de IPTU inciden-
te sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.29.013.0041.003, nos termos da LC 060/2010 com as alterações da LC 063/2011.” 
Foram juntadas ao requerimento cópia de documento pessoal, cópia da Matrícula do RGI do imóvel e comprovante de renda da Requerente. 
O Departamento de Arrecadação juntou o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente. 
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 natu-
reza 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 Complementar 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 in-
dustriais, 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 Urba-
no 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 
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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 Maria de Lourdes Amaral, proprietária do imóvel de índice ca-
dastral nº 01.25.025.0005.000, situado na Rua Rio Manso nº 30, Bairro Progresso Casa Nossa, município de Brumadinho/MG, 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 360 m² (trezentos e sessenta  metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) – espelho de lançamento; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 43,40 m² (quarenta e três metros e quarenta centímetros quadrados) conforme Relatório de 
Vistoria elaborado pelo agente fiscalizador; 
d) O contribuinte tem renda inferior a 3,5 salários mínimos.
O contribuinte, ora requerente, possui apenas este imóvel, onde tem como sua residência. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda às anotações quanto 
a isenção concedida à proprietária do imóvel de índice cadastral nº 01.29.013.0041.003, VANESSA DANIELE AMORIM, em face das informações 
cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e contribuinte.
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000911/15
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI 
REQUERENTE: CONSTRUTORA WILSON LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000911/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual a empresa   CONSTRUTORA WILSON LTDA, pessoa jurídica portadora CNPJ nº 
20.741.101/0001-20, com sede na Rua João Fernandes do Carmo nº 319, Bairro Estela Passos, CEP. 35.460-000, Brumadinho/MG, requer o reco-
nhecimento da “não incidência de ITBI” na transmissão do imóvel constituído pelo lote de terreno nº 06 (seis) da quadra 01 (um) do Bairro Estela 
Passos, município de Brumadinho/MG, com área de 474,00 m² (quatrocentos e setenta e quatro metro quadrados) com divisas e confrontações 
de acordo com a respectiva planta aprovada pela Prefeitura de Brumadinho, inscrito sob o índice 01.27.001.0006.000 para o IPTU e Matrícula nº 
7.467 do Registro Geral de Imóveis de Brumadinho/MG,  com base no art. 156 § 2º, inciso I, da Constituição Federal e arts. 36 e 37 da Lei 5.172/66 
– CTN, em requerimento subscrito pelo sócio Wilson Lopes Maciel. 
Foram juntadas ao requerimento, guia original e cópia da  Declaração para Lançamento  de ITBI”INTER-VIVOS”, cópia do Contrato Social da 
empresa, cópia do documento de documento pessoal do representante legal da empresa requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel 
em questão.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
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“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou loca-
ção de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. (grifo nosso)
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacio-
nal da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor 
do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio 
da pessoa jurídica alienante”.
Como visto, o fato gerador do ITBI é a transmissão “ inter-vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;  o contribuinte é qualquer parte 
abrangida em qualquer destas negociações.
Visto, também, que a não incidência do imposto sobre a transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital social de pessoa jurí-
dica, tem exceção prevista para a hipótese em que o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, 
a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a não incidência do ITBI utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescen-
tando e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. (grifos nossos)
§ 2º - considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro meses) subsequentes à aquisição, decorrer de transação mencio-
nadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro)  meses antes dela, apurar-se-á a 
preponderância referida no parágrafo anterior, levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação do disposto 
nos parágrafos 2º e 3º. (grifos nossos).
A norma acima colacionada,  que veio “instituir o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS no município de Brumadinho/MG”, 
é clara ao estabelecer que as pessoas jurídicas em cujos instrumentos constitutivos evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS terão que recolher o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI – no ato da aquisição de bens imóveis. 
Em exame da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se no Contrato Social da Requerente, na Cláusula Segunda, que são “objeto 
social” da empresa:  a) Construção de edifícios e *b) Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (...) e outros. 
Assim, , não se trata de empresa que apenas presta serviços de construção civil, obras de urbanização, ruas, praças, obras de terraplanagem e 
outras afetas a edificações e manutenção destas, descritas no contrato social, mas seus negócios podem ir além, pois também tem como objeto 
social a incorporação de empreendimentos imobiliários.
Vejamos texto informativo acerca das construtoras e/ou incorporadoras:
 “A construtora é a empresa responsável pela execução física do edifício. O que ela faz é a construção civil de forma literal: contrata mão-de-obra 
(operários), máquinas, equipamentos e tecnologia construtiva, além de testes de qualidade e ensaios tecnológicos para a realização material 
do empreendimento. Sua responsabilidade é com a qualidade física da obra, garantir os prazos de execução dentro do cronograma acordado, 
cuidar para que o edifício não tenha problemas físicos (instabilidade, trincas, rachaduras, infiltrações, irregularidades, imperfeições, divergências 
em relação ao projeto, material de qualidade inferior ao contratado, etc. – são os chamados vícios construtivos). A construtora também é res-
ponsável pela segurança dos operários, deve garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individuais – EPI e ter um técnico de segurança 
do trabalho responsável pela obra.
Normalmente a construtora é contratada pela incorporadora para a execução da obra. Como não há diferenças facilmente perceptíveis entre 
as principais construtoras, seu trabalho está melhor definido e seu risco é menor que o da incorporadora. Por consequência, suas margens ope-
racionais (lucros operacionais) costumam ser inferiores às margens das incorporadoras. A construtora não tem como atribuições principais o 
planejamento imobiliário, nem as vendas, nem a divulgação do empreendimento, nem seu financiamento, nem o projeto do empreendimento 
(definição de produto).
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Por outro lado, a incorporadora é a empresa empreendedora, que articula o negócio imobiliário. A palavra “incorporação” para identificar essas 
empresas vem da atividade de formalizar o registro imobiliário do condomínio na matrícula mãe (matrícula do terreno), o que é feito no Oficial 
(cartório) de Registro de Imóveis competente. A atividade de incorporação imobiliária é regida pela Lei Federal 4.591/64, que é a mesma lei que 
dispõe sobre a criação e funcionamento de condomínios (de casas ou de apartamentos) no Brasil. Para fazer o registro imobiliário do condo-
mínio, a incorporadora precisa registrar:
Minuta de convenção de condomínio
-Memorial de Incorporação contendo descrição completa e perfeita caracterização do condomínio e suas unidades autônomas (apartamentos, 
casas, vagas, etc.) em seus aspectos físicos
-Quadros de áreas e especificações preenchidos de acordo com a norma técnica ABNT NBR 12.721. Esta norma técnica não é norma de incorpo-
ração (as regras de incorporação estão na lei 4.591) e sim de cálculo de custos e divisões proporcionais e não proporcionais entre as unidades 
autônomas de um condomínio. É a partir destes quadros que são calculadas as proporções de taxas condominiais entre unidades maiores ou 
menores, por exemplo.
A incorporadora, por ser a empresa empreendedora, identifica as oportunidades, faz estudos de viabilidade, adquire o terreno (ou faz permuta 
permitida por lei, sem consumir seu landbank), formata o produto a ser desenvolvido. A incorporadora tem como principais fornecedores:
-o financiador, em geral instituições financeiras, quem empresta o dinheiro para a realização do empreendimento. Alguns bancos fazem a ope-
ração financeira a partir do compromisso de compra e venda das pessoas físicas, reduzindo riscos para os dois lados e minimizando a necessi-
dade de capital de giro líquido da incorporadora
-a construtora, que vai realizar  obra
-consultorias de planejamento imobiliário, que dão orientações e subsídios para que o empreendedor coloque no mercado um produto ade-
quado e realize um bom negócio
-escritórios de arquitetura e engenharia, que farão projetos, orçamentos, cronogramas e memoriais descritivos do empreendimento
-consultorias especializadas em obtenção de licenças ambientais, licenças de instalação, manejo e supressão vegetal, aprovações em órgãos 
públicos, aprovações em órgãos de preservação do patrimônio cultural, etc.
-empresas de pesquisa de mercado e avaliação imobiliária realizada pela ABNT NBR 14.653 para determinar qual será o valor de mercado do que 
se pretende construir e o Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento
-agências de marketing, publicidade e propaganda
A incorporadora é quem corre mais riscos com o empreendimento, por isso é quem tem as maiores margens operacionais (lucro). Além disso, 
ela tem ciclos operacionais e de caixa mais curtos que a construtora, o que lhe oferece grandes oportunidades de ganhos (...). Ela é a respon-
sável pelo empreendimento enquanto negócio imobiliário. Está sob sua responsabilidade a entrega do produto que foi oferecido e no prazo 
acordado contratualmente.
Em alguns casos, a empresa atua em mais de um papel. Há construtoras que são também incorporadoras, vendedoras, e algumas são até finan-
ciadoras. Vale ressaltar que uma empresa que tem em seu registro o CNAE de construtora e não tenha CNAE de incorporação imobiliária pode 
se beneficiar do pacote de desoneração tributária do governo para a construção civil brasileira.
Conforme dito anteriormente, a empresa requerente também é incorporadora de empreendimentos imobiliários, por isto, como explicitado no 
texto cima, ela tem a opção de também desenvolver atividades do ramo de negócios imobiliários.
Por seu instrumento constitutivo não se sabe ao certo se a empresa se limitará a exercer a atividade prestação de serviços na área da construção 
civil ou se também atuará no ramo de compra e venda de imóveis, uma vez que suas atividades se iniciaram recentemente e o contrato social 
permite ambas as atividades. Portanto, restam dúvidas sobre a sua atividade preponderante, o que abre uma lacuna acerca do reconhecimento 
da não incidência do imposto de transmissão imobiliária inter vivos, prevista nos artigos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional.
“O Tribunal de Santa Catarina enfrentou o tema e pacificou o entendimento que “ ausente a prova de que a atividade preponderante da empresa 
não advém da administração e da compra e venda de imóveis torna-se desnecessário aguardar o prazo de três anos prevista no art. 37, §2º, do 
CNT, que se dirige aos casos   
em que a referida atividade preponderante não se encontra descrita no contrato social e há duvida sobre o exercício dela “(TJSC. AI n. 
2012.070514-3). (negritamos)
Neste norte, a citada Lei Municipal nº 1765 de 2009 já estabelecia que, quando a atividade de compra e venda de bens imóveis e locação imobi-
liária estiver evidencia no contrato social da empresa, o imposto será exigido no ato da aquisição. No caso em tela o contrato está expresso que 
a empresa também é incorporadora de empreendimentos imobiliários, portanto, poderá atuar no ramo imobiliário, o que, a princípio afasta a 
possibilidade de ver reconhecida a não incidência do tributo em questão.
Isto posto, a não incidência pretendida pela Requerente não merece guarida, uma vez que a lei excluiu como beneficiário da “não incidência 
do ITBI” pessoas jurídicas em cujos instrumentos constitutivos estão evidenciadas entre suas atividades preponderantes a compra ou venda de 
bens imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Neste caso, ocorre a tributação normal sobre o imóvel 
pretendido e o imposto será exigido no ato da aquisição, conforme prescreve a lei.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos arts. 36 e 37 do CTN, art. 3º e §§ da Lei Municipal nº 
1.765/2009, decido:
a) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pela pessoa jurídica CONSTRUTORA WILSON LTDA.;
b) DECLARO SUBSISTENTE A EXIGÊNCIA DO ITBI “INTER-VIVOS” referente à transmissão do bem imóvel de propriedade  Wilson Lopes Maciel e 
Sandra Cristina da Fonseca Maciel, inscrita no imobiliário Municipal sob o índice nº 01.27.001.0006.000 e Matrícula 7.467 do Registro Imobiliá-
rio de Brumadinho/MG, para a adquirente Construtora Wilson Ltda., conforme dados constantes na Declaração para Lançamento ITBI “INTER-
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-VIVOS”, no ato de sua aquisição.
c) 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; 
d) Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
c) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda, do MUNICÍPIO DE 
BRUMADINHO para emissão da guia para recolhimento do tributo. 
Deixo de remeter os presentes autos à JRF para fim de reexame, tendo em vista não atender ao art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 24 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho – Homologo PP 21 / 15 – Proc. Adm.98 /15,ref. Registro de Preços de Medicamentos Padronizados –  prazo 
de 12 meses, sendo venc.: Alfalagos Ltda - itens: 02, 51, 60; Centermedi Com. de Produtos Hospitalares Ltda - item: 22; Cirúrgica São José Ltda - 
itens: 11,18, 33, 39, 46, 49, 58, 59, 64; Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda - itens: 10, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 47, 48, 54, 56, 62; Costa 
Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda - itens: 04, 08, 13, 24, 31;  Cristália Prod.Químicos Farmacêuticos Ltda - itens: 41, 50, 61; Drogafonte 
Ltda - itens: 03, 09, 17, 34, 55; Farmaconn Ltda - itens: 01, 53; Fresenius Kabi Brasil Ltda – itens: 05, 06,19, 20, 21, 37, 38; Global Hospitalar Imp. e 
Com. Ltda-item:57; Help Farma Prod. Farmacêuticos - itens:07,45; Medway Log Com.Serviços Ltda - itens:42, 43; Multifarma Comercial Ltda-item: 
52; União Química Farmacêutica Nacional S/A - itens: 12,15, 28, 44. Itens rev.: 32, 40, 63. Vr Global: R$ 897.702,00. Brumadinho, 02 de setembro 
de 2015, José Paulo Silveira Ataide- Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho – Homologo PP 22 / 15 – Proc. Adm.104 /15,ref. Registro de Preços de Medicamentos Padronizados –  prazo 
de 12 meses,  venc.: Alfalagos Ltda - itens: 05, 10,15,41; Ativa Com. Hospitalar Ltda – item: 57; BH Farma Comercio Ltda-itens: 28,42,53,62,63; 
Centermedi Com.de Prod. Hospitalares Ltda - item: 36; Com. Cirúrgica Rio Clarense Ltda - itens: 08, 16, 23, 32, 37,49, 59, 67; Costa Camargo Com. 
de Produtos Hospitalares Ltda - itens: 09,43, 64; Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda - itens:02, 07, 11, 12, 26, 29, 30, 31, 35, 51, 52; Droga-
fonte Ltda - itens: 01, 04, 06, 13, 14, 22, 25, 27, 60; Farmaconn Ltda - itens:17, 38; Global Hospitalar Imp. e Com. Ltda-itens: 19, 39, 40, 44, 45, 46, 
54, 55; Help Farma Prod. Farmacêu ticos - itens:18, 48, 61, 65, 66; Multifarma Comercial Ltda - item: 50; Prati, Donaduzi & Cia Ltda - itens: 03, 20, 
21, 24, 33, 34, 56; União Química Farmacêutica Nacional S/A - item: 58. Item ver.: 47. Valor Global: R$ 733.867,90. Brumadinho, 02 de setembro de 
2015,José Paulo Silveira Ataide- Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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