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Prefeitura realiza
Pré-Conferências do Idoso
Encontros estão sendo promovidos em várias regiões do 

município e vão até 30 de junho
A prefeitura, por meio 

da Secretaria Municipal de 
Ação Social e Conselho Mu-
nicipal do idoso, iniciou na 
última terça-feira, dia 9 de 
junho, as Pré-Conferências 
do Idoso. A primeira região 
a receber os encontros foi 
Parque da Cachoeira, com 
participação das comuni-
dades de Córrego do Feijão, 

Luiz Carlos

Foto: Camila Amorim
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Córrego Fundo, Tejuco, As-
sentamento Pastorinhas e 
Monte Cristo. Na quinta-fei-
ra, 11 de junho, foi a vez de 
Aranha sediar o encontro.

O tema deste ano é, 
“Protagonismo  e Empode-
ramento da Pessoa Idosa – 
Por um Brasil de todas as 
idades”. É importante que 
a população participe de 

forma ativa, pois são nestes 
encontros que serão deba-
tidas as políticas sociais pa-
ra a terceira idade e eleitos 
os representantes de ca-
da comunidade para votar 
as propostas apresentadas 
durante a Conferência. As 
Pré-Conferências do Idoso 
antecedem a IV Conferên-
cia Municipal, que aconte-

cerá no próximo dia 8 de 
julho, na Câmara Municipal 
de Brumadinho.

Os próximos encon-
tros acontecerão em Ma-
rinhos, Piedade do Pa-
raopeba, Suzana, Casa 
Branca e, o último, acon-
tecerá na Sede. Mais infor-
mações no site: www.bru-
madinho.mg.gov.br.
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Errata

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Brumadinho - CMDCA
ERRATA Nº 4 - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02 DE 09 DE JUNHO/2015 (Publicado no DOM Edição 445)
ONDE SE LÊ: (Publicado no DOM Edição 445)
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08h do dia 06/04/2015 às 17h do dia 15/05/2015.
LEIA-SE
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08h do dia 06/04/2015 às 17h do dia 30/06/2015.
ONDE SE LÊ: (Publicado no DOM Edição 445)
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.5. A prova será realizada no dia 21/06/2015 com início às 08 horas no endereço Escola Municipal Padre Machado, Rua Aroeira, 40, Bairro São 
Sebastião – Brumadinho/MG.
LEIA-SE:
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.5. A prova será realizada no dia 02/08/2015 com início às 08 horas no endereço Escola Municipal Padre Machado, Rua Aroeira, 40, Bairro São 
Sebastião – Brumadinho/MG.

ERRATA Nº 5 - EDITAL No. 01 de abril de 2015 (Publicado no DOM Edição 445)
ONDE SE LÊ: (Publicado no DOM Edição 445)
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08h do dia 06/04/2015 às 17h do dia 15/05/2015.
LEIA-SE
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 08h do dia 06/04/2015 às 17h do dia 30/06/2015.
ONDE SE LÊ: (Publicado no DOM Edição 445)
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.5. A prova será realizada no dia 21/06/2015 com início às 08 horas no endereço Escola Municipal Padre Machado, Rua Aroeira, 40, Bairro São 
Sebastião – Brumadinho/MG.
LEIA-SE:
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.5. A prova será realizada no dia 02/08/2015 com início às 08 horas no endereço Escola Municipal Padre Machado, Rua Aroeira, 40, Bairro São 
Sebastião – Brumadinho/MG.

Conselhos Municipais

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA.  Aos 03 (três) dias do mês de junho de 
2015, às 13h30min, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000. Tendo como 
pauta: 1) Condicionamento da verba do FIA.  Conselheiros presentes: Monica Maria Sales de Oliveira (TITULAR: Secretaria Municipal de Ação 
Social); Rita de Campos Nicácio (TITULAR: Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Ad-
ministração); Thais Momenté Costa (SUPLENTE: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico); Edmilson Cláudio (SUPLENTE: Casa Guará) 
e Cláudia P. dos Santos Soares (TITULAR: Secretaria Municipal de Educação). Convidados (as): Mariana Aparecida (Casa Guará); Rogério Luzia 
Maciel (Secretário de Ação Social); Caio César Silva ( Contador da Secretaria de Ação Social);  Itamar José Barbosa (Secretaria de Ação Social) e 
Maíra Moreira (Vallourec). Funcionária da Casa dos Conselhos: Viviane Vieira. Após verificação de quórum, a presidente Sra Monica deu início 
à Reunião e passou a palavra para o Sr. Rogério. O Mesmo informou que o motivo da reunião era para prestar esclarecimentos dos valores do 
FIA. O Sr Múcio perguntou como funciona o FIA e o Sr. Itamar explicou. O Sr. Caio falou sobre a Lei 1.784/2010, Capítulo IV, Do Fundo Infância e 
Adolescência – FIA, em seu artigo 29 caput. – Por seu caráter complementar, os recurso do FIA serão aplicados, prioritariamente, nos programas 
de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social, cuja necessidade de atenção extrapole o âmbito das po-
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líticas sociais básicas. Informou o valor atualizado que está na conta do FIA. Informou que há todo um trâmite para a liberação dos valores para 
as Entidades, o que não depende somente da Secretaria de Ação Social, mas também do Legislativo. O Sr. Caio propôs formar uma Comissão 
fiscalizadora dos Projetos e se dispôs a ajudar os conselheiros nessa fiscalização. A Sra Rita falou da importância da Secretaria ter uma equipe 
técnica para orientar a Comissão. O Sr. Caio falou que a Lei Orçamentária deverá ter dotação específica, conforme o §1º da Lei 1.784/2010. 
Apresentou uma proposta de utilização do recurso do FIA aos conselheiros, sendo elas: Programa de apoio aos Conselhos Tutelares: Material de 
consumo: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurí-
dica R$10.000,00 (dez mil reais); Obrigações Tributárias e Contributivas R$15.000,00 (quinze mil reais); Indenizações e Restituições R$10.000,00 
(dez mil reais); Equipamentos e Material Permanente R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando um valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). 
Programa de Socialização Infanto Juvenil: Material de Consumo R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 
(cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica R$5.000,00 (cinco mil reais); Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00 (cinco mil reais), 
totalizando um valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Implantação do Programa de Inclusão Produtiva para Jovens de 16 a 18 anos: Material 
de Consumo R$10.000,00 (dez mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica R$5.000,00 
(cinco mil reais); Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando um valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
Programa Abrigo Temporário para Criança e Adolescente: Material de Consumo R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa 
Física R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Obrigações Tributárias e Contributivas R$15.000,00 (quinze mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica 
R$30.000,00 (trinta mil reais), totalizando um valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). Manutenção do Conselho da Juventude: Material 
de Consumo R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica R$3.250,00 
(três mil duzentos e cinquenta reais); Equipamentos e Material Permanente R$3.000,00 (três mil reais), totalizando um valor de R$16.250,00 
(dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais). Assistência da Criança e do Adolescente: Material de Consumo R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos II (13 a 18 anos):  Material de Consumo R$40.000,00 (quarenta mil reais). Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos I (6 a 12 anos): Material de Consumo R$40.000,00 (quarenta mil reais). Conferência Municipal da Juventude: 
Material de Consumo R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica 
R$5.000,00 (cinco mil reais); Equipamentos e Material Permanente R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando um valor de R$20.000,00 (vinte mil 
reais). Programa de Acompanhamento de Jovens em Medida Sócio-educativa: Material de Consumo R$12.500,00 (dose mil e quinhentos reais); 
Outros Serviços Pessoa Física R$12.500,00 (dose mil e quinhentos reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica R$12.500,00 (dose mil e quinhentos 
reais); Material de distribuição gratuita R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando um valor de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). 
Programa de Apoio às Atividades do CMDCA: Material de Consumo R$10.000,00 (dez mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 (cinco 
mil reais); Outros Serviços Pessoa jurídica R$5.000,00 (cinco mil reais); Material de distribuição gratuita R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando 
um valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Programa de Enfrentamento a Violência contra a Criança e Adolescente: Material de Consumo 
R$10.000,00 (dez mil reais); Outros Serviços Pessoa Física R$5.000,00 (cinco mil reais); Outros Serviços Pessoa Jurídica R$5.000,00 (cinco mil 
reais); Material de Distribuição gratuita R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando um valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Subvenções 
Sociais: R$1.445.357,84 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Total 
do Consumo: R$1.974.107,84 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, cento e sete reais e oitenta e quatro centavos). A Presidente, Sra 
Monica colocou em votação a proposta de utilização do recurso do FIA, somente a conselheira Sra Rita não aprovou.  Os demais conselheiros 
aprovaram a proposta de utilização do FIA com uma ressalva,sendo ela: readequação da planilha apresentada pelo contador Sr. Caio, podendo 
ser utilizado do recurso do FIA  20%  poderão ser utilizados.  A Sra Rita questionou essa proposta, alegando que quando fora presidente do CMD-
CA, em conversa com o Promotor de Justiça, o mesmo havia informado que os valores do FIA poderiam ser utilizados somente com projetos ins-
titucionais e programas governamentais inscritos no CMDCA. A Sra Maíra informou que o que preocupa é o fato dos projetos não estarem sendo 
executados. O Sr. Múcio informou que não é o Conselho que impede os projetos de estarem sendo executados, que depende de outros órgãos. 
Sendo assim, o Sr Múcio enfatizou que 80% dos recursos são para projetos e 20% para a proposta apresentada. Nada mais havendo a declarar, a 
Sra Monica agradeceu a todos pela presença e eu, Viviane Vieira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada abaixo:

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA.  Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 
2015, às 13h00min, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000. Tendo como 
pauta: 1)Informe a Mesa e apresentação de entidade. Conselheiros presentes: Mônica Maria Sales de Oliveira (TITULAR: Secretaria Municipal de 
Ação Social); Rita de Campos Nicácio (TITULAR: Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de 
Administração); Thais Momenté Costa (SUPLENTE: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico); Edmilson Cláudio (SUPLENTE: Casa Gua-
rá). Convidados (as): Rogério Luzia Maciel (Secretário de Ação Social); Marcela Delazari; Funcionária da Casa dos Conselhos: Viviane Vieira. Após 
verificação de quórum, a presidente Sra Monica deu início à Reunião e passou a palavra para a Sr. Múcio que esclareceu sobre a Resolução do 
CONANDA nº137, e Lei Municipal nº 1784/2010 art. 29. A plenária decidiu sobre o envio a Câmara Municipal, proposta de utilização do Recurso 
do Total do FIA. Ficando assim decidido  que 80% (oitenta por cento) do valor para subvenções sociais e o restante 20% do recurso somente após 
parecer jurídico favorável da Procuradoria do Município, do contrario, os restantes 20% (vinte por cento) serão utilizados conforme orientação 
da Procuradoria do Município. Sra Mônica lê e discute com os Conselheiros, aprovação e assinatura de ata do dia 03 (três) dias do mês de junho 
de 2015. Lida e aprovada. Dando continuidade a reunião os Conselheiros presentes conferem documentação das entidades ARTBRUM e AME. 
Os Conselheiros decidiram que a comissão fará visita às entidades antes da aprovação da inscrição. O Conselho nomeia a Sra Thais Momenté 
Costa para compor a comissão organizadora do Conselho Tutelar. Nada mais havendo a declarar, a Sra Monica agradeceu a todos pela presença 
e eu, Viviane Vieira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada abaixo, pelos presentes:
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Secretaria Municipal deAdministração

Portaria Nº 87/ 2015
De 11 de junho de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº86/2015, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que em qualquer tempo a Administração poderá rever seus atos, com evados de vícios,
considerando que havia 3 (três) vagas previstas na Lei nº2128/2015 para “Especialista da Educação I, função “Supervisor Pedagógico”, e que não 
há vaga para excedente,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr.ª ZELIA GOMES MAIA, para ocupar o cargo de “Especialista da Educação I, função 
“Supervisor Pedagógico” classificado(a) em 4º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 11de junho de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal da Fazenda

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 788/2014
REQUERENTE: ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA EPP
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA EPP requer a não incidência de juros 
e multas, em função da não retenção do ISS, referente a serviços prestados à municipalidade no valor R$ 649.641,82 (seiscentos e quarenta e 
nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), correspondente a tributação de ISS no valor de R$ 16.241,02 (dezesseis mil, 
duzentos e quarenta e um reais e dois centavos). 
DECISÃO:
Alinho-me a decisão de primeira instância para DAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado em 10/10/2014, pelo requerente ENGE-
BRUM CONSTRUTORA LTDA EPP, acostado aos autos às fls. 01 a 40, para conceder ao contribuinte a não incidência de juros e multas, em função 
da não retenção do ISS, referente a serviços prestados à municipalidade no valor R$ 649.641,82 (seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e 
quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), correspondente a tributação de ISS no valor de R$ 16.241,02 (dezesseis mil, duzentos e quarenta 
e um reais e dois centavos). 
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a)Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b)Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo cien-
tificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c)Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
de 2013.
Brumadinho/MG, 11 de junho de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice-Presidente JRF
Bruna Rita de Paula 
Membro JRF

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 839/2015
REQUERENTE: BRUNA RITA DE PAULA E SILVA
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte BRUNA RITA DE PAULA E SILVA requer a restituição de ITBI, em função de 
alíquota utilizada para base de cálculo de 2% (dois por cento) incidido sobre o valor financiado de R$ 85.868,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e oito reais), gerando o ITBI recolhido no valor R$ 1.643,82 (Um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), quando 
a alíquota para imóvel financiado deve ser de 1% (um por cento), com fulcro nos art. 1º e 10 da Lei Municipal 1.765/2009.   
DECISÃO:



Brumadinho, 11 de junho de 2015 Página 5 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 446

"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

Alinho-me a decisão de primeira instância para DAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado em 06/03/2015, pelo requerente BRUNA 
RITA DE PAULA E SILVA, acostado aos autos às fls. 01 a 17, para conceder à contribuinte a restituição de R$ 835.20 (oitocentos e trinta e cinco reais 
e vinte centavos), correspondente a recolhimento a maior de ITBI sobre imóvel financiado, referente a alíquota utilizada de 2% (dois por cento), 
quando a 1.765/2009 estabelece 1º (um por cento).
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a)Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b)Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo cien-
tificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c)Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
de 2013.
Brumadinho/MG, 11 de junho de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice-Presidente JRF
Adilson do Carmo Júnior 
Membro JRF

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 802/2014
REQUERENTE: ILDA BARBOSA DO CARMO ME
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte ILDA BARBOSA DO CARMO ME requer restituição de valores em função 
de ser optante pelo SIMPLES, além de os serviços prestados enquadrarem-se no subitem 7.11  da Lei Complementar 116/2003, sendo a tributa-
ção no local da prestação, no valor total de R$ 2.275,80 (dois mil, duzentos e setenta cinco reais e oitenta centavos). 
DECISÃO:
Alinho-me a decisão de primeira instância para DAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado em 30/09/2014, pelo requerente ILDA 
BARBOSA DO CARMO ME, acostado aos autos às fls. 01 a 49, para restituir ao contribuinte o valor de R$ 2.275,80 (dois mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e oitenta centavos). 
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a)Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b)Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo cien-
tificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c)Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
de 2013.
Brumadinho/MG, 11 de junho de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice-Presidente JRF
Bruna Rita de Paula 
Membro JRF

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 067/2011
REQUERENTE: RP RESERVA TÉCNICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte RP RESERVA TÉCNICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA requer restituição 
de valores em função base cálculo sobre notas fiscais canceladas, além de valores retidos em outros municípios, no valor total de R$ 530,99 
(quinhentos e trinta reais e noventa e nove centavos). 
DECISÃO:
Alinho-me a decisão de primeira instância para DAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado em 28/10/2011, pelo requerente RP 
RESERVA TÉCNICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, acostado aos autos às fls.01 a 48, para restituir ao contribuinte o valor de R$ 440,99 (quatro-
centos e quarenta reais e noventa e nove reais). 
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a)Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b)Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo cien-



Brumadinho, 11 de junho de 2015 Página 6 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 446

"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.
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tificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c)Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
de 2013.
Brumadinho/MG, 11 de junho de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice-Presidente JRF
Bruna Rita de Paula 
Membro JRF
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