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Prefeitura intensifica ações 
de controle de zoonoses

Medidas incluem chipagem e esterilização cirúrgica 
de cães pelo Canil Municipal 

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, intensifi-
ca as ações de controle 
de zoonoses em Bruma-
dinho. Como parte do 
projeto, o Canil Munici-
pal vem implementan-
do medidas de contro-
le da população de cães, 
em cumprimento à Lei 
2.044/2014.  

Essas ações incluem 
a implantação de mi-
crochips e esterilização 
cirúrgica nos cães res-
gatados pelo Canil que 
se enquadram nos cri-
térios para os procedi-
mentos. Desde dezem-
bro do ano passado, já 
foram atendidos 129 
animais.

Além de determinar a 
adoção das medidas por 
parte do Poder Público, 
a Lei 2.044 estabelece 
penalidades para o des-
cumprimento da pos-
se responsável de cães, 
que determina que o 
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proprietário é o respon-
sável pela manutenção 
dos animais em condi-
ções adequadas de alo-
jamento, alimentação, 
saúde, higiene, e bem 
estar, bem como a desti-
nação dos dejetos. 

Independente da Lei, 
a Prefeitura já desenvol-

ve a campanha “Adote 
um Amigão”, que tem 
por objetivo promover a 
adoção dos animais. 

O morador interessa-
do pode procurar o Ca-
nil Municipal para ado-
tar cães resgatados 
sadios, que já saem com 
o microchip e esteriliza-

dos cirurgicamente. 
Com esse conjunto de 

ações, a Prefeitura busca 
qualificar e humanizar o 
controle da população 
canina no município, 
o que contribui direta-
mente na prevenção e 
promoção de saúde dos 
moradores.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 30 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015.
“Aprova desmembramento de lote localizado no bairro Centro, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 059/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 10) e jurídico da Procuradoria (fls. 12 e 13), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Desmembramento do lote 44 da quadra 00, localizado no bairro Centro, Município de Brumadinho, com área de 2.267,08 
m², de interesse Eduardo Sergio Monteiro de Morais – CPF: 186.180.226-91.
Art. 2º. O Desmembramento a que se refere o artigo anterior originou os lotes 44–A e 44, medindo 1.233,16m² e 1.033,92 m², respectivamente; 
ambos com frente para Rua Aristides Passos, conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 
180 dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 20 de fevereiro de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 31 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Sebastião Peixoto de Oliveira Chefe de Serviços 09/02/2015

Wdson de Oliveira Diretor de Departamento 09/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Bruna da Rocha Martins Supervisor de Serviços 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOME CARGO ADMISSÃO

Fernando Henrique Quirino da Silva Chefe de Serviços 02/02/2015

Rodrigo Alexandre Moreira Chefe de Serviços 02/02/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME CARGO ADMISSÃO

Vander de Souza Gomes Chefe de Serviços 09/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
no quadro do artigo anterior.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 20 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 17/2014, locação de 04 caminhões prensa coletores de lixo com capacidade de 
15m³. Vigência:  de 03/03/2015 a 01/08/2015. Contratada: Infrater Engenharia Ltda.Vlr R$520.000,00. Antônio Brandão/Prefeito.

Processo
Administra-

tivo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
19

DISPENSA  07 Art. 24 – inciso II

Inscrição de curso para os Servidores 
do Setor de Compras e licitação, a 
pedido da Secretaria Municipal de 

Administração

R$1.560,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA 
DE MUNICIPIOS- AMM

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000715/2014 e 000716/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Fiscalização
REQUERENTE: HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos dos Processos Administrativos Tributários – PAT nº 000715/2014 e 000715/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais a empresa HIDROBRÁS ÁGUAS DO BRASIL LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 
42.172.429/0001-06, no ato representado por seu sócio-diretor, vem “requerer o crédito correspondente à diferença da Taxa de Expedição do 
Alvará de Localização e Funcionamento (exercício 2014), no que concerne ao tamanho da área aplicada, de acordo com a LEI COMPLEMENTAR 
número 79 de Dezembro de 2013 , conforme demonstrativo abaixo: (...)”.
Instruem o requerimento do PAT 000715/2014 Guia nº 23107361 de Arrecadações Diversas da Prefeitura Municipal de Brumadinho referente 
ao Alvará de Localização e Funcionamento, exercício 2014, Comprovante de Pagamento de Tributos Municipais no valor de R$ 7.002,50 (sete 
mil, dois reais e cinquenta centavos), emitido pelo Sistema Banco 30 horas do Banco Itaú S.A., cópia do Contrato Social da empresa Requerente, 
comprovante de inscrição no CNPJ, ofício do Departamento Municipal de Arrecadação e Fiscalização informando o recolhimento aos cofres 
públicos o valor referente ao tributo em questão e planta de levantamento topográfico da área de exploração da Requerente.
Instruem o requerimento do PAT 000716/2014 Guia nº 23107363 de Arrecadações Diversa da Prefeitura Municipal de Brumadinho referente ao 
alvará de Localização e Funcionamento, exercício 2014, Comprovante de Pagamento de Tributos Municipais no valor de R$ 12.00.2,50 (doze mil, 
dois reais e cinquenta centavos) , emitido pelo Sistema Banco 30 horas do Banco Itaú S.A.,  cópia do Contrato Social da empresa Requerente, 
comprovante de inscrição no CNPJ,  ofício do Departamento Municipal de Arrecadação e Fiscalização informando o recolhimento aos cofres 
públicos o valor referente ao tributo em questão e planta de levantamento topográfico da área de exploração da Requerente.
É, em apertada 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 os Processos Administrativos Tributários nº 000715/2014  e nº 000716/2014 possuem em comum a causa de pedir, quer seja, 
a aplicação da Lei nº 79 de 27 de dezembro de 2013 na determinação do valor da taxa de Licença para Alvará de Localização, Funcionamento e 
Fiscalização da empresa Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda, com  fim de proporcionar economia processual, busco arrimo no dispositivo 
legal acima transcrito  para PROMOVER A REUNIÃO dos processos, propostos em separado, a fim de que sejam decididos simultaneamente,  um 
vez que o CTN ou CTM não estabelecem normas acerca da conexão de processos administrativos.
Destarte, os documentos que instruem os autos do processo de nº 00715/2014 passam a integrar os autos dos processos de nº 00716/2014 e 
vice-versa.
Isto posto, vamos a análise do MÈRITO:
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145 atribuiu competência tributária a todos os entes da federação para instituir tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Dos  Princípios Gerais
Art.145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
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I – impostos;
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos divisíveis, prestados ao con-
tribuinte ou postos à sua disposição; (grifos nossos)
Contudo, ao atribuir aos entes da federação o poder de tributar, a Carta Magna  também limitou tal poder ao estabelecer, no art. 150, as regras 
para cobrança de tributos:
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, Distrito federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II – (...)
III -   cobrar tributos:
a -em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei  que os houver instituído ou aumentado;
b - No mesmo exercício financeiro em haja sido publicada a lei que os instituiu  ou aumentou;
c - antes de decorridos noventa dias da data em haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 
O artigo supratranscrito, em sua alínea b, estabeleceu o que a doutrina denomina “Princípio da Anterioridade”, que consiste na proibição de 
se cobrar tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”; deste modo, a lei tributária 
necessariamente  deverá ser publicada no exercício anterior àquele em que se pretende a  cobrança do tributo.
Por sua vez a alínea c do mesmo dispositivo legal estabeleceu o princípio conhecido como “Princípio da Não Surpresa” que consiste na vedação 
de cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei instituidora do tributo, seja criando-o ou aumen-
tando. Em palavras mais singelas,  este  princípio consiste em “evitar que a cobrança do tributo pegue de surpresa o contribuinte”. 
Portanto, a lei que cria ou aumenta tributo, ainda que publicada no exercício anterior, não terá eficácia no primeiro dia útil do exercício no qual 
se pretende a cobrança, mas somente a partir de 90 dias após a sua publicação. Os 90 dias contados desde o dia da publicação até o nonagésimo 
dia é o prazo de vacância da lei tributária. 
A Lei Complementar nº 79 de 27 de dezembro de 2013, norma ora em estudo, foi publicada no Diário Oficial do Município de Brumadinho em 30 
de dezembro de 2013. A priori, seus efeitos surgiriam a partir de 1º janeiro de 2014 se a observância do princípio da anterioridade fosse a única 
condição para sua eficácia; porém é imperioso respeitar o período de vacância da lei tributária devido a natureza e efeitos da referida norma, 
conforme estabelecido na alínea c do citado dispositivo legal.
Analisado o texto da LC 79/2013 constatou-se que esta tanto veio criar novas taxas como aumentar valores de taxas já existentes, assim, à luz 
do art. 150, III, c, a sua eficácia foi diferida para 90 dias após a data de sua da publicação. Tendo sido publicada em 30 de dezembro de 2013 a  LC 
em comento  somente passou a produzir efeitos a partir de 31 de março de 2014, quando então os valores das taxas puderam ser cobras com 
fundamento na nova lei.
Destarte, todos os lançamentos tributários efetuados antes de 31 de março de 2014 estavam sob a égide da Lei 940/1997, renumerada pela Lei 
25/1997 e da Lei 059/2010, cujas Tabelas de valores de taxas permaneceram vigentes até o dia 30 de março de 2014. Após esta data somente as 
Tabelas de valores das taxas foram alteradas pela Lei 79/2013.
Normas tributárias municipais diversas instituem tributos, entre eles as taxa, instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utili-
zação, efetiva ou potencial, de serviços específicos divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
Em se tratando de “Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLLF”, como no caso vertente, há de se fazer algumas considerações.
O Alvará de Funcionamento é a licença concedida pela Administração Municipal para que um estabelecimento possa funcionar. O Município 
institui a TLLF em razão dos serviços a que se obriga na apreciação e nos procedimentos para liberação do alvará (vistoria prévia, protocolo, 
emissão da licença, etc).
A cobrança da TLLF ocorre somente por ocasião do pedido de licença. Após a liberação para funcionamento e emissão do alvará as demais 
taxas cobradas no início de cada exercício fiscal, embora possua o mesmo nome, refere-se à taxa de fiscalização. Isto porque, paralelamente à 
concessão da licença, o Município é obrigado a fiscalizar esses estabelecimentos, com o intuito de verificar se eles estão cumprindo as regras de 
posturas municipais e se as suas atividades realmente permanecem de acordo com aquelas que foram autorizadas no momento da liberação 
do alvará.  
A Taxa de Licença e Fiscalização constitui um tributo cujo lançamento é feito de ofício e este ocorre no primeiro dia útil do exercício fiscal, coin-
cidente com o primeiro dia útil do ano civil. Portanto, os lançamentos tributários referentes às Taxas de Licença e Fiscalização das atividades 
minerarias do município de Brumadinho relativos ao exercício fiscal de 2014  foram efetuados em data de 02 de janeiro de 2014 sob a égide da 
Tabela IV  integrante  da Lei Municipal nº 940/97, o demoniado Código Tributário Municipal, em pleno vigor  e eficácia à época.
O lançamento das TLLF são tributos lançados de ofício pelo fisco pelo fato de que todo estabelecimento, seja ele comercial, industrial ou pres-
tador de serviços,  que em data de  31 dezembro do exercício fiscal anterior possua Licença para Localização e Funcionamento estão sujeitos à 
fiscalização municipal. 
Por força desta fiscalização, que é regular e permanente, o Município tem o poder de cobrar anualmente as taxas de poder de polícia, obrigato-
riamente instituída por lei municipal, como as taxas em referência. 
Por todo expostos conclui-se que os valores dos lançamentos tributários referentes às Taxas para  Licença, Localização e Fiscalização das ativi-
dades minerarias da empresa HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DOBRASIL LTDA, relativos ao exercício fiscal de 2014, efetuados em data de 02 de 
janeiro de 2014 sob a égide da Tabela IV  integrante  da Lei Municipal nº 940/97, o demoniado Código Tributário Municipal, lei vigente e eficaz à 
época dos lançamentos, estão revestidos da mais perfeita legalidade, o que afasta a possibilidade de restituição dos valores pleiteados na peça 
inicial.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
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Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 145 e 150, caput, incisos e alíneas da Constituição da 
República Federativa do Brasil,
a) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO apresentado pela empresa HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS LTDA; 
b) DETERMINO INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, fican-
do o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para A JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, no prazo de 20 (vinte) dias;
c) Transitado em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE.
Deixo de remeter os presentes autos para a JRF por força do art. 247 do CTM.
Publique-se, Registre-se,  cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de fevereiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Brumadinho - Aviso licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 007/2015, p/ locação de ambulância tipo UTI, equipada, p/ 03 meses. 
Entrega prop: 06.03.15 - 10h. Editais nos sites: http://brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br Inf.:(31) 3571.2923/3571.7171. 
José Paulo Silveira Ataide – Sec. Mun. Saúde
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