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Prefeitura distribui mudas de 
espécies da Mata Atlântica 

Atividade integra programação da Semana da Árvore no município
Entre os dias 16 e 20 

de setembro, a Prefeitu-
ra, por meio da Secreta-
ria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável, promove uma 
série de atividades pa-
ra comemorar a Sema-
na da Árvore. O objetivo 
é sensibilizar a popula-
ção sobre a importância 
e cuidados com a pre-
servação do meio am-
biente.

A programação in-
cluiu diversas ativida-

a programação conti-
nua na Escola Munici-
pal Nossa Senhora das 
Dores, no Córrego do 
Feijão. As atividades in-
cluem o plantio de mu-
das de espécies da Mata 
Atlântica.

No dia 18, na Escola 
Municipal Padre Vicen-
te Assunção, na Sede, 
haverá palestra e plan-
tio de mudas.  No dia 
19, também na Sede, a 
atividade se repete na 
Escola Municipal Padre 

Pico dos Três irmãos! Foto: Luiz Carlos
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des nas escolas públicas 
de Brumadinho, com a 
proposta de mobilizar e 
envolver crianças e ado-
lescentes nas questões 
ambientais. A progra-
mação começa nesta 
terça-feira, 16 de setem-
bro, com um evento na 
Emei Maria Coeli, na Se-
de, onde haverá distri-
buição de mudas de 
árvores frutíferas e de 
espécies típicas da Mata 
Atlântica. 

Na quarta-feira, 17, 

Machado.
No dia 20, na entrada 

de Brumadinho, haverá 
blitz, com distribuição 
de mudas pela equipe 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

Comemorado em 
21 de setembro, o Dia 
da Árvore marca, jun-
to com o início da pri-
mavera, um novo ciclo, 
além de reforçar o es-
pírito de conscientiza-
ção ambiental na popu-
lação.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 193 DE 15 DE SETEMBRO DE 2014.
“Abre crédito especial para reforço de dotação orçamentária.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no orçamento em execução no valor de R$1.000,00 (um mil reais), na seguinte rubrica orçamentária, 
conforme autorizado pela Lei 2.055 de 14 de maio de 2014:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02005001.12.361.0011.1.010 1083 4490510000 146 Obras e Instalações 1.000,00

Total     1.000,00
Art. 2º - Constitui recurso à abertura do crédito especial autorizado no art. 1º deste Decreto, o excesso de arrecadação nos termos do inciso II, 
do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 11 de setembro de 2014.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 15 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1° termo de Apostilamento do contrato n° 62/2011 entre o município de Brumadinho e a 
empresa Tradição Brasil  Turismo. Autorizando o reajuste de 17,94% do valor do contrato. Antônio Brandão/Prefeito Municipal. 

Pref. Brumadinho/MG. Aviso de Homologação: PP072/14, Aquis. produtos higiene e outros, p/ compor kit cegonha, p/ Sec. Ação Social, me-
diante fornecimento único. Empresas vencedoras: Distribuidora JHF Ltda Valor: R$1.568,00, JMD Distribuidora Ltda Valor: R$9.030,00, Suprili-
der Comercio e Serviços Ltda Valor: R$8.743,00, Valor Total: R$19.341,00; PP073/14, Contratação de empresa p/confecção de uniforme escolar 
p/ a Sec. Educação, mediante fornecimento único. Empresa vencedora: Maria das Graças Melo de Abreu. Valor Total: R$53.750,00; PP081/14, 
Aquisição de lavadora de alta pressão, p/ a Sec. Esportes, mediante fornecimento único. Empresa vencedora: Comercial Mineira de Maquinas 
Ltda, Valor Total: R$2.740,00. Site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Antônio Brandão-Prefeito.

Pref. Brumadinho/MG. Aviso de Licitação PP094/14, Aquis. de balas, bombons, doces, e outros, mediante fornecimento único, p/ a Sec. de 
Educação – Em comemoração à “semana da criança”. Abertura: 30/09/2014, às 9h. Ver sitewww.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.
registrocom.net  Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000747/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: ARISTÉA PAULA MACIEL
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000747/2014 
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual a contribuinte ARISTÉA PAULA MACIEL, solicita a RESTITUIÇÃO de 50% (cinquenta 
por cento) do valor pago referente ao IPTU/2014 incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº01.02.010.001.000.  
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópias das guias de pagamento do IPTU exercício fiscal 2014 bem como compro-
vante de pagamento, cópia da Decisão Administrativa que concedeu isenção por aposentadoria à requerente meeira do imóvel sobre o qual 
incide o tributo.

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho

Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo

Prefeito Municipal: Antônio Brandão 

Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975

Diagramação:  Talles Vinícius de Oliveira Costa

Assinatura Digital:  Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777

Prefeitura Municipal de Brumadinho 

Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 

Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 15 de setembro de 2014 Página 3 de 5Diário Oficial de Brumadinho - Edição 270

"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
B R U M A D I N H O

Por meio do Ofício 101/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
ocorreu o recolhimento do tributo.
É, em apertada síntese, Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em detida análise da documentação acostada frente a toda legislação retro citada, verifica-se que, através de Decisão Administrativa de 1ª 
instância foi deferido à viúva e meeira, ora co-proprietária do bem inscrito no cadastro municipal sob o índice 01.02.010.0001.000, o benefício 
da isenção em decorrência da Lei Municipal nº077/2013. 
Por ser a requerente co-proprietária do imóvel, pertencendo a ela o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do mesmo, deverá este mesmo 
percentual ser considerado  para fins de restituição do valor pago referente ao tributo IPTU/2014 -valor pago R$ 143,27 X50% = R$ 71,63(se-
tenta e um reais e sessenta e três centavos.
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 por Aritea Paula Maciel, razão pela qual  DETERMINO :
1. A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 71,63 (setenta e um reais e sessenta e três centavos) correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
pago ref. tributo, a ser depositado na conta-poupança  nº 12497-4 da agência 1669-1- Brumadinho, do Banco do Brasil, devendo, para tanto, 
dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. 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 para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
c) Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabe-
lecido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000759/2014
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE 
REQUERENTE: MAURO SIDNEI DUMONT
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000759, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual o Requerente Mauro Sidnei Dumont requer restituição do valor referente à taxa de 
remembramento dos lotes de n º 32 e 33 da quadra 09 do Bairro Águas Claras, pago em duplicidade.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia dos comprovantes de pagamento anexados à única guia de recolhimento 
nº23228987 ref. taxa de remembramento, cópia de procuração e cópia do documento pessoal do requerente. 
Por meio do Ofício 097/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal constatou o pagamento por duas vezes da mesma guia de 
recolhimento. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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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:
Lei Federal 5.172/66 
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Assim, independente de protesto, o tributo pago indevidamente ou a maior deverá ser restituído àquele que prove haver assumido o referido 
encargo ou, no caso de tê-lo transferido a  terceiro, estar por ele expressamente autorizado a recebê-la. 
Quanto ao cabimento do pedido é imperioso colocar que o pagamento de taxa é decorrente da prestação de serviço público específico e 
divisível, efetivamente realizado ou posto à disposição do contribuinte. Se já ocorreu o pagamento pelo serviço, o que excede é indevido.
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 MAURO SIDNEI DUMONT de restituição de taxa paga indevidamente;
B) DETERMINO:
1.  A restituição da taxa de remembramento paga indevidamente no valor de R$ 203,50 (duzentos e três reais e cinquenta centavos), deven-
do este valor ser depositado na conta corrente nº 654.714-1 da agência 4888-7 do Banco do Brasil, em nome do Requerente Mauro Sidnei 
Dumont;
2. Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
3. 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 para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Deixo de fazer remessa destes autos para instância superior para reexame, tendo em vista que o valor da restituição não ultrapassa o teto 
previsto no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 05 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 298/2014
REFERÊNCIA:  REMISSÃO de  IPTU  - Lei Complementar nº 066/2012
CONTRIBUINTE:  MÁRIO CÉSAR JOSE COSTA  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 765/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte MÁRIO CÉSAR JOSE COSTA “ requer remissão do IPTU, do 
imóvel de inscrição cadastral nº 01.26.001.0014.000, atingido pela enchente no ano de 2008, 2009 e 2012.” 
Foram juntados ao requerimento cópia dos documentos pessoais do requerente.
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente, Declaração para 
isenção de IPTU da Defesa Civil de Brumadinho, devidamente assinado pela coordenadora da Defesa Civil Flávia Aragão Santo.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em decorrência do grande volume de chuvas que atingiu o vale do Rio Paraopeba, região em que se encontra o Município de Brumadinho, 
a Administração Municipal sancionou a Lei Complementar nº 066/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de 
Crédito Tributário relativo ao IPTU do exercício de 2012, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 066/2012
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício de 2012, incidente sobre imó-
veis edificados atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012.
Parágrafo Único – A remissão se restringe aos imóveis residenciais e alcança os proprietários de apenas 1 (um) imóvel.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte MÁRIO CÉSAR JOSE COSTA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.26.001.0014.000, situado na rua Antonio Moreira do Carmo, nº 166, Bairro Cohab, neste município, alcança o benefício da 
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remissão previsto na Lei Complementar nº 066/2012, referente ao exercício 2012,  uma vez que preenche os requisitos exigidos , quais sejam:
a)O imóvel em estudo foi atingido por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012, conforme consta na Declaração para 
isenção de IPTU, emitida pela Defesa Civil de Brumadinho;
b)O imóvel em estudo é de uso residencial; 
Quanto aos impostos dos exercícios de 2008 e 2009, temos a esclarecer que o IPTU de 2008 já foi cancelado no sistema SIAP, conforme 
processo administrativo nº 766/2014 -  Processo de Prescrição. Já o IPTU de 2009, mesmo o imóvel objeto do pedido tenha sido atingido pela 
enchente, conforme consta na Declaração da Defesa Civil de Brumadinho não há amparo legal para o referido cancelamento do crédito tribu-
tário.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 1º e Parágrafo Único da LC 066/2011, DOU PROVIMEN-
TO PARCIAL AO PEDIDO DE REMISSÃO apresentado pelo contribuinte MÁRIO CÉSAR JOSE COSTA, razão pela qual determino:
a)Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento do Cré-
dito Tributário de que trata o art. 1º da LC 066/2012, referente o IPTU exercício de 2012 incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
nº.01.26.001.0014.000 de propriedade de MÁRIO CÉSAR JOSE COSTA, em face das informações cadastrais fornecidas pela Defesa Civil (COM-
DEC);
b)Ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda a devida cobrança do Crédito 
Tributário do IPTU exercício de 2009, por não ter lei que ampare o referido pedido do contribuinte Mário César José Costa;
c)Que seja INTIMADO o requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respectiva 
certidão, ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 29 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende

Secretaria Municipal de Governo

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG Concurso Público – Edital n° 01/2014. O número da Lei de Tortura, no anexo D, sofreu alteração na 
ERATA 03. Esta se encontra disponível no Diário Oficial do Município. Antônio Brandão – Prefeito.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDASecretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA BRUMADINHO/MG–TORNA PUBLICO CP 004/2014–OBJ:OBRAS ESCOLA FNDE–AB: 30/10/2014 ÀS 09:30HR–AV.INHOTIM, 600 – 
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