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Carnaval da Família 2015 terá 
esquema especial de segurança 

Últimos detalhes da festa foram acertados em reunião nesta 
sexta-feira, 6 de fevereiro

A comissão respon-
sável pela organização 
do Carnaval da Família 
2015 fecharam os últi-
mos detalhes da festa. 
Reunidos na sede da 
Prefeitura nesta sexta-
-feira, 6 de fevereiro, os 
membros da comissão 
acertaram alguns pon-
tos para que a edição 
do Carnaval deste ano 
conte com segurança 
reforçada. 

Presente à reunião, 
o tenente Jordan asse-
gurou que a Polícia Mi-
litar colocará o efetivo 
necessário para ofere-
cer segurança à popu-
lação e manter a or-
dem durante a festa.  
Como no ano passa-
do, a Prefeitura traba-
lha na montagem de 
uma estrutura especial 
que vai garantir muito 
conforto e tranquilida-
de aos foliões na Praça 
de Eventos Antônio do 

tema “Resgatando nos-
sa história”. O tema des-
te ano tem por objetivo 
promover o resgate da 
rica história de Bruma-
dinho, envolvendo áre-
as como cultura, arte e 
aspectos pitorescos.

A proposta é que a 
festa supere o sucesso 
alcançado no ano pas-
sado. Para isso, a co-
missão responsável 

Thiago França

Capela do Sagrado Coração de Jesus -  Foto: Thiago França Duarte
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Carmo Neto.
Com o apoio das po-

lícias Civil e Militar, a 
Prefeitura montará um 
esquema especial de 
segurança. A estrutu-
ra de apoio contará 
com ambulâncias, UTI 
móvel e posto policial, 
com monitoramento 
por câmeras.

Neste ano, o Carnaval 
da Família tem como 

pela organização vem 
trabalhando em cada 
detalhe e realizar um 
Carnaval com muita 
alegria, conforto e se-
gurança.

A programação com-
pleta do Carnaval da 
Família 2015 está dis-
ponível no site da Pre-
feitura no endere-
ço www.brumadinho.
mg.gov.br.

Brumadinho, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015  Ano 3 Edição 365
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Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA
03

DISPENSA  01 Art. 24 – inciso II

Aquisição de polaseal para 
plastificação de documentos, a 
pedido da Secretaria Municipal 

de Administração. 

R$902,00
CCL SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA 

LTDA

Secretaria Municipal de Educação

Portaria n.º 002/2015-GAB
Concede Licença para tratar de interesse particular.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho e considerando a 
Lei n.º 1539/2006, rerratificada pela Lei n.º 1550/06 e o art. 333, §1º da Lei Complementar n.º 39, de 26 de julho de 2004;
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença para tratar de interesse particular a servidora Ruthlene Santos Paulista, Professor IV, a partir de 02 de fevereiro de 
2015.
Art. 2º – A qualquer tempo a servidora poderá desistir da licença, mediante manifestação escrita apresentada com antecedência mínima de 30 
(dias) do seu retorno.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brumadinho, 02 de fevereiro de 2015.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Portaria n.º 003/2015-GAB
Concede Licença para tratar de interesse particular.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho e considerando a 
Lei n.º 1539/2006, rerratificada pela Lei n.º 1550/06 e o art. 333, §1º da Lei Complementar n.º 39, de 26 de julho de 2004;
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença para tratar de interesse particular a servidora Cátia Patrocínia Cruz Maia, Professor IV (2º cargo), a partir de 02 de 
fevereiro de 2015.
Art. 2º – A qualquer tempo a servidora poderá desistir da licença, mediante manifestação escrita apresentada com antecedência mínima de 30 
(dias) do seu retorno.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brumadinho, 02 de fevereiro de 2015.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário Nº 000805/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE PENALIDADES – JUROS E MULTA
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO CULTURAL,  EDCUACIONAL E ARTÍSITCA DE BRUMADINHO - ACRCEAB
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000805/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO CULTURAL,  EDCUACIONAL E 

ASSINATURA DIGITAL
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Diário Oficial do Município de Brumadinho

Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo

Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
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ARTÍSITCA DE BRUMADINHO - ACRCEAB,  inscrito no CNPJ sob o nº 02.423.162/0001-68, solicita a não incidência de juros e multa pelo fato de 
os serviços foram prestados para o Município de Brumadinho, e este não procedeu à retenção na condição de responsável tributário.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Ata de Assembleia Geral para filiação de associados e eleição de diretoria,  
NLDF nº 021/2014, Comprovante de Inscrição no CNPJ. 
Através de o ofício Fiscal nº 0110/2014-DAF-SMF, o agente fiscal manifestou no sentido que  “não haja incidência de juros e multa sobre os 
débitos  fiscais descriminados na NFLD 021/2014, por conter  falha do próprio ente arrecadador em não efetuar a retenção dos impostos em 
discussão.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Da incidência de juros e multas vejamos o que estabelece o CTM:
Lei 940/97
Do Imposto Sobre Serviços
Art. 132 – Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que 
exerça habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129.
(...)
§ 2º - Fica cometida às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção do recolhimento do imposto, na forma e condições 
do regulamento, quando:
(...)
d) as empresas tomadoras de serviços deverão reter o ISSQN momento do acerto de contas com a prestadora e responsabilizar-se pelo seu 
recolhimento.
§3º- o não cumprimento do parágrafo anterior obrigará o responsável ao recolhimento integral do imposto, acrescido multa, juros e correção 
monetária, consoante o disposto no Código Tributário Municipal. 
Conforme se verifica nos Livros Fiscais e nas Notas Fiscais de Serviços Tomados,  constante nos autos, a empresa Requerente prestou serviços 
ao Fundo Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Brumadinho, porém, de acordo com a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal da 
lavra do Agente Fiscal de Tributos, os tomadores, responsáveis pela retenção do imposto – ISSQN – assim não procederam no momento do 
acerto de contas com a empresa, deixando de recolher o referido tributo.  
Segundo determina o §3º do artigo acima colacionado, o não cumprimento da obrigação de retenção e recolhimento do ISSQN obriga o 
responsável (o tomador) ao recolhimento do imposto acrescido de multa, juros e correção monetária.
In casu, sendo os tomadores dos serviços os entes públicos Câmara  Municipal de Brumadinho e Fundo Municipal de Saúde, o fisco municipal 
poderá notificar diretamente o prestador dos serviços  para recolhimento do imposto; caso contrário,  o ente tributante e sujeito ativo da 
relação tributária seria o próprio corresponsável do sujeito passivo desta mesma relação. Observa-se  que entre pessoas de direito privado 
o tomador de serviços que não retiver o imposto e for notificado pelo fisco para o recolhimento poderá pleitear regresso do prestador dos 
serviços.
Assim, o prestador, devidamente notificado para recolher os impostos incidentes sobre os serviços prestados aos entes públicos,  não poderá 
ser  penalizado quanto ao pagamento de multas,  juros e demais cominações previstas em lei, decorrentes do atraso de pagamento, o que se 
deu por  culpa de quem deveria recolhê-lo no tempo legal e não o fez. 
Em razão da inobservância por parte dos entes públicos em reter o tributo por ocasião do acerto com a empresa prestadora de serviços, a 
Administração Pública como um todo, no uso de suas as prerrogativas, norteada pelos princípios da  moralidade, legalidade, impessoalidade, 
publicidade,  eficiência, e principalmente  da razoabilidade,  reconhece ser imprópria a cobrança de multas e juros da empresa Requerente.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no anexo único da LC 061/2010:
a) DOU PROVIMENTO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO proposto pela empresa CONSTRU-G CONSTRUTORA LTDA-ME;
b) DECLARO SUBSISTENTES OS LANÇAMENTOS DOS  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS referentes ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela 
Requerente inscritos nos livros fiscais e descriminados nas Notas Fiscais nº 003 de maio/2013, 004 de janeiro/2014, 005 de  fevereiro/2014, 006 
e 010 de março/2014, 012 de abril/2014, 015 de  maio /2014 e 020 de setembro/2014;
c) Determino a não incidência de juros de mora e multa sobre o valor  apurado nas Notas Fiscais acima descritas, desde que o recolhimento do 
tributo devido se dê dentro de 20 dias a contar do recebimento da Decisão Definitiva;
d) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no 
prazo de 20 (vinte) dias;
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para os devidos fins;
f ) Considerando que o valor dos juros demora e multa sobre o débito apurado ultrapassa o teto previsto no art. 247 do CTM, determino a 
remessa destes autos para instância superior para reexame. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 04 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000802/2014
REFERÊNCIA: Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: ILDA BARBOSA DO CARMO - ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000802/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa ILDA BARBOSA DO CARMO-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.307.635/000.-07, 
requer restituição do valor do ISSQN pago indevidamente , posto que imposto não era devido ao Município de Brumadinho/MG.
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional, Extrato do Simples 
Nacional e Requerimento de Inscrição no SIMEI, cópia das Notas Fiscais nº 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1,  cópia 
do Contrato Social da Requerente, cópia de Relatório de Planilha Contratual, Inscrição no CNPJ e consulta optante pelo Simples Nacional..
Por meio do Ofício Fiscal nº 0094/2014, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos manifestou no sentido de que deverá ser 
restituído o valor de R$ 2.275,80 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), referente imposto.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988 atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
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:
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 no inciso I do art. 45.
Analisando a documentação e o ofício fiscal nº 0094/2014, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considerações, posto que tal as-
sunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ relatório é imperioso 
trazer à baila, na sua quase totalidade:
“Ref.: Restituição de ISSQN.
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 00802/2014, em que a empresa ILDA BARBOSA DO 
CARMO ME, CNPJ: 01.307.635/0001-07, vem requerer a restituição do ISSQN pago indevidamente, analisei os seguintes documentos;
1.Requerimento anexo com o processo nº 00802/2014.
2.DAS – 03/2014, R$ 12.573,80.
3.DAS – 03/2014, R$ 2.833,73.
4.Extrato do Simples Nacional, período de apuração 03/2014.
5.Requerimento de Empresário, datado de 10.08.2010.
6.Notas Fiscais nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21. 
7.Contrato de prestação de serviços entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a empresa requerente.
8.Cartão de CNPJ.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado é empresa prestadora de serviços e tem por finalidade, conforme disposto em seu Contrato Social e Cartão de 
CNPJ:
Requerimento de Empresarial:
 “CODIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO”.
(...) prestação de serviço de plantio de mudas, revegetação e execução de cercas.”
CNPJ com CNAE:
“CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.89-0-02 – Comercio varejista de plantas e flores naturais.
“CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.89-0-99 – Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.44-0-05 – Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-02 – Comercio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-01 – Comercio varejista de ferragens e ferramentas
81.30-3-00 – Atividades paisagísticas”.
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O contribuinte, que de acordo com documentos é optante pelo Simples Nacional desde a data de 01.07.2007, alega em seu requerimento (fl. 
02) que a o imposto referente à base de cálculo R$ 65.023,08, NFS-e de números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 do mês de referência 
março/2014, emitidas pelo SigISS da Secretaria Municipal de Fazenda de Brumadinho/MG, foi recolhido no DAS (Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional) em favor do município de Brumadinho/MG, quando na realidade deveria ser em favor dos municípios onde os serviços 
foram prestados, conforme aqueles descritos nas notas fiscais e no contrato de prestação de serviços.
Cabe observar que, de acordo com documentos já conferidos, as atividades exercidas e descritas nas notas fiscais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20 e 21, são de “cercamento e plantio de mudas”, com alíquota prevista de 5% assim enquadradas nos subitens 7.02 e 7.11, LC 061/2010, 
sendo aplicada a alíquota de 3,5% prevista no anexo IV da lei complementar 139/2011, lei que regulamenta o simples nacional. 
Perante o exposto concluo que;
1-s atividades exercidas de cercamento e plantio de mudas se enquadram no subitem 7.11- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de 
árvores, com alíquota correspondente de 5%, LC 061/10.
2-O valor dos impostos sobre serviços enquadrados no subitem 7.11, deve ser recolhido e repassado para o município onde o serviço é devi-
damente prestado conforme LC 116/2003, art. 2º incisoVIII. 
3-O valor recolhido em favor do município de Brumadinho foi de R$ 2.275,80, parte do valor de R$ 12.573,80, do DAS autenticado do mês 
03/2014, Nº 01.07.14094.0074063-9 fl.(04), em conformidade com o extrato do simples nacional fl.(05). 
4-Foram recolhidos os valores dos impostos para os municípios de Cana Verde/MG, Bom Jardim de Minas/MG, Ribeirão Vermelho/MG, Lavras/
MG e Varginha/MG, no valor corrigido de R$ 2.833,73, DAS Nº 01.07.14272.0006373-9.
5-Devendo ser restituído o valor de R$ 2.275,80 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), referente ao imposto incidente 
sobre a base de cálculo de 65.023,08, mês de referência de março de 2014.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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 ILDA BARBOSA DO CARMO - ME para determinar A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDE-
VIDAMENTE, no valor de R$ 2.275,80 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) a ser depositado na Conta 67976 Agência 
1669-1 do Banco do Brasil, em nome da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimen-
to;
c) DETERMINO a remessa dos presentes autos para instância superior para reexame necessário, posto preencher o requisito previsto no artigo 
247 do CTN.
Publique-se, cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 29 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 00129/2012
REQUERENTE: MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 04/02/2015, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto 
municipal nº 051/2013, foram os autos levados a julgamento pela Presidente – Adriana Monoelina Eduardo e seu vice – Presidente – Cerson 
Machado Filho, e por unanimidade proferiram a seguinte decisão:
Trata-se de embargos de Declaração movidos por MGV Empreendimentos Imobiliários S.A, contra decisão administrativa de segundo grau, 
que deu parcial provimento ao pedido, sendo assim passou os esclarecimentos:
A)CANCELAR OS LANCAMENTOS DOS CREDITOS TRIBUTARIOS DO IPTU exercícios 2011, 2012 e 2013, incidente sobre os imóveis que com-
põem o Bairro Gran Royalle Casa Branca, situado no município de Brumadinho/MG, de propriedade da pessoa jurídica MGV Empreendimentos 
Imobiliários AS, calculados na base de R$ 30,00 (Trinta Reais) e R$ 15,00 (Quinze Reais) o metro quadrado da área, bem como calculados sob a 
alíquota de 1,5 % (Um e Meio por Cento) sobre os lotes não edificados, eis que não atendem ao disposto no art. 7º da LC 056/2009;
B)DECLARAR O LANCAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS DO IPTU exercícios 2011, 2012 e 2013, incidentes sobre os imóveis que compõem 
o Bairro Gran Royalle Casa Branca, situado no município de Brumadinho/MG, de propriedade da pessoa jurídica MGV empreendimentos Imo-
biliários SA, calculados na base de R$ 10,00 (Dez Reais) o metro quadrado da área, bem como calculados sob a alíquota de 2% sobre os lotes 
não edificados. 
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 04 de fevereiro de 2015.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF
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CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000106/2012
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: PROJETA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000106/2012, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa PROJETA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.577.657/0001-03, requer restituição do valor pago indevidamente de ISSQN ref. a NF nº 00019, tendo vista que a prestação do serviço de 
engenharia civil e o imposto deverá ser recolhido no local da prestação dos serviços de acordo com a Lei Federal 116/2003.
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Nota Fiscal nº 000019, cópia e original da guia de recolhimento do ISS ref. a 
NF, cópia de documento pessoal de representante legal da requerente e cópia do  Contrato Social da Empresa.
Por meio do Ofício Fiscal nº 00109/2014, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos manifestou no sentido de negar o pedido de 
restituição pelos motivos expostos no referido ofício.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
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:
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 no inciso I do art. 45.
Analisando a documentação e o ofício fiscal nº 00109/2014/SMF-DAF, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considerações, posto 
que tal assunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ relatório é 
imperioso trazer à baila, na sua quase totalidade:
“Ref.: Restituição de ISSQN.
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 0106/2012, em que a empresa PROJETA ENGENHARIA, 
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.577.657/0001-03, vem requerer a restituição do ISSQN pago indevidamente, analisei os seguintes 
documentos;
1.Requerimento anexo com o processo nº 00106/2012.
2.Nota Fiscal 019, referente ao mês de setembro/2011, valor R$ 8.889,60.
3.DAM – nº 12529851, valor R$ 180,29.
4.Contrato de Sociedade Empresaria.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado é empresa prestadora de serviços e tem por finalidade, conforme disposto em seu Contrato Social e Cartão de 
CNPJ:
Contrato Social:
 “CODIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO”.
(...) consultoria em gestão empresarial, pintura de edifícios, administração de obras, demolição de edifícios, serviços de engenharia, selecao 
de agenciamento de Mao de obra, coleta de resíduos não perigosos, obras de terraplenagem,limpeza de prédios, montagem de estruturas 
metálicas (...).”
CNPJ com CNAE:
“CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.89-0-02 – Serviços de engenharia.
“CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
43.99-1-01-Administração de obras  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
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42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água  e esgoto. 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária”. 
O contribuinte de acordo com documentos é prestador de serviços nesta municipalidade e alega em seu requerimento (fl. 02) que a o imposto 
referente à base de cálculo R$ 8.889,60, nota fiscal nº 019 do mês de referência setembro/2011, emitida pelo requerente contra a Prefeitura 
Municipal de Brumadinho/MG, deve ser recolhido no local da prestação de serviços, por se tratar de serviços de consultoria técnica, elabora-
ção planilhas de quantitativos de obras.
Esta correto o entendimento do requerente, quando diz que o imposto sobre tais serviços devem ser recolhidos no local da sua prestação, 
porém o valor destacado a titulo de ISSQN destacado no documento fiscal, foi devidamente recolhido pelo próprio contribuinte,conforme 
documento de arrecadação municipal nº 12529851 (fl. 04).
Portanto não há de se falar em restituição do imposto, pois não ficou configurado que houve recolhimento do imposto em duplicidade ou 
outro fato que justifique tal pedido.
Perante o exposto concluo que;
1-As atividades exercidas de serviços de consultoria técnica, elaboração planilhas de quantitativos de obras se enquadram no subitem 
7.01-engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres, com alíquota correspondente de 2%, 
LC 061/10.
2-Como regra geral, o valor dos impostos sobre serviços enquadrados no subitem 7.01, deve ser recolhido e repassado para o município sede 
do prestador conforme LC 116/2003. 
3-O valor recolhido em favor do município de Brumadinho foi de R$ 180,29, do DAS autenticado do mês 09/2011, Nº 12529851. 
4-Não se sustenta o pedido do contribuinte de que seja restituído o valor de ISSQN incidente sobre a nota fiscal 019, pelos motivos tratados 
acima.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 295”
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO apresentado pela empresa PROJETA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA. 
b) DETERMINO 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 A JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, no prazo de 20 (vinte) 
dias;
c) Transitado em julgado a presente DECISÃO, ARQUIVE-SE.
Deixo de remeter os autos para a JRF eis que não preenche o requisito do art. 247 do CTM.
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 29 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000697/2014- B
REFERÊNCIA:  REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
REQUERENTE: ROGÉRIO DIVINO DA CRUZ
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000697/2014 -B, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte ROGÉRIO DIVINO DINIZ vem pedir regularização do Cadastro Imobiliário 
Municipal para constar que o imóvel de inscrição cadastral nº 05.11.000.0047.000 está situado em área de expansão urbana; requer, ainda, a  
revisão dos valores dos lançamentos do IPTU/2014 incidente sobre parte do referido imóvel após seu desdobro, tendo em vista que o mesmo, 
como dito, encontra-se em área de expansão urbana do Município de Brumadinho e área de preservação permanente.  
Foram anexadas aos requerimentos cópia do documento pessoal do requerente,  cópia de Escrituras Públicas e de Matrículas Imobiliárias, 
cópia de dois comprovantes de pagamento do ITBI, primeiro valor pago como área rural e segundo complementação do tributo já como área 
de expansão urbana, cópia da guia de recolhimento nº 23220096 ref, IPTU/2014 quitada, Boletim  do Cadastro Imobiliário, cópia da Declaração 
para Lançamento de ITBI “inter-vivos”.
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O DAF enviou ofícios às Secretarias de Planejamento e do Meio Ambiente solicitando informações sobre questões de localização e característi-
cas ambientais do imóvel.
Ambas as Secretarias atenderam às solicitações e enviaram suas respectivas informações.    
É, em 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 nº 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos). 
O dispositivo legal ora trazido estabelece o fato gerador do IPTU e define sua incidência sobre a propriedade de imóveis localizados na área 
urbana do município. 
Legislação municipal específica define a demarcação da área urbana do município de Brumadinho, o parcelamento do solo e respectiva 
localização; estabelece também   planta genérica de valores dos terrenos para fins de base de cálculo do IPTU – Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana -, e algumas situações peculiares. Dentre essas a LC 090/2010, conforme se segue:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 3º.Os imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m² (cinco mil metros quadrados), terão os se-
guintes valores, para efeitos de incidência do IPTU:
I – de 5.000 m² a 100.000 m² - R$ 5,00 (cinco reais), excluídas as áreas de preservação permanente (APP) e com declividade de 35ª, devidamen-
te comprovadas; e 
(...) 
Como visto a  norma legal acima transcrita  trata de forma diferenciada os imóveis que possuem áreas mais extensas, mas que não constituem 
imóveis rurais posto estarem situados em área de expansão urbana, conforme delimita a Leis Municipais nº 1350/2003 e 1438/2004.
Averiguando a aplicação desse  dispositivo  ao presente caso, constata-se que, de acordo com as notas de averbações e registros das matrícu-
las imobiliárias, o imóvel em questão enquadra-se às condições estabelecidas na lei. Vejamos:
AV-4-4.993 (...) o imóvel constante na matrícula pertence à área de Expansão Urbana de Brumadinho.”
R-10-4.993 (...) Delimitação: Proceda-se a este registro (....) Demarcação extinção d Condomínio, cumulada com Retificação e Especificação de 
Área;
AV-11-4.993 (...) Encerramento de matrícula: Em virtude da delimitação, objeto do R-10-4.993, fica a presente matrícula (4.993) encerrada;
Matrícula 25.647 – AV-3-25.647 – Desmembramento: (...) para constar que fica desmembrada desta matrícula a área de 5.357,60 (cinco mil, 
trezentos e cinquenta e sete metros e sessenta decímetros quadrados) (...) conforme –M-25.648 do Lº02 desta serventia;
AV-4.25.647- Desmembramento: (...) para constar que fica desmembrada desta matrícula a área de 5.357,60 (cinco mil, trezentos e cinquenta e 
sete metros e sessenta decímetros quadrados) (...) conforme –M-25.649 do Lº02 desta serventia;
Matrícula 25.649 –Av-1-25.649 (...) Averbação de localização do Imóvel.(...) o imóvel constante na matrícula pertence à área de Expansão Urba-
na de Brumadinho, em conformidade com a Lei 1350/2003 e 1438/04;
R-2-25.649 – Divisão Amigável: (...) que o imóvel acima matriculado(...)passou a ser de propriedade exclusiva de GENY AVELINA DO CARMO.
Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda o Requerente ROGÉRIO DIVINO CRUZ adquiriu uma área de 5.357,60 ( cinco mil, trezentos 
e cinquenta e sete metros e sessenta decímetros quadrados) devidamente matriculado sob o nº 25.649 de Geny Avelina do Carmo. 
O imóvel foi inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 05.11.000.0054.000. 
O Laudo de Vistoria e Constatação, da lavra  de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
relata que o imóvel vistoriado, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 05.11.000.0054.000, sito na Av Hum, s/n, no Bairro Casa 
Branca, possui área de  5.357,60 m², sendo apenas 620m² (seiscentos e vinte metros quadrados) de APP – área de Preservação Permanente;  
não possui edificação  e nem  possui área com declividade acima de 35% (trinta e cinco por cento).
Assim sendo, pode-se proceder à valoração do IPTU/2014 considerando os seguintes dados e cálculos:
O imóvel constante da matrícula 25.649, inscrito no cadastro municipal sob o nº 05.11.000.0054.000 em nome de Rogério Divino Cruz  está 
cadastrado em área de expansão urbana e possui metragem de 5.357,60 m² (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete metros e sessenta decí-
metros quadrados), excluindo a Área de Preservação Permanente (APP)  de  620 m² (seiscentos e vinte metros quadrados), deverá  a área de 
4.737,60 m² (quatro mil, setecentos e trinta e sete metros e sessenta decímetros quadrados) ser avaliada em R$ 5,00 m² (cinco reais o metro 
quadrado), conforme determina o artigo 3º da Lei 060/2010. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no princípio da autotutela da administração de poder-dever de rever os 
próprios atos, no CTN,  Leis Municipais 940/97e 060/2010:
A) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo contribuinte ROGÉRIO DIVINO CRUZ e determino ao DAF – Departamento de Arrecadação 
de Fiscalização Municipal que tomes as seguintes providências:
1.  Alteração, junto ao Cadastro Imobiliário do Município, do valor do m² (metro quadrado) atribuído ao imóvel de índice cadastral nº 
05.11.000.0054.000, passando de R$ 15,00 (quinze reais) o metro quadrado para R$ 5,00 (cinco reais) o metro quadrado, para fins de cálculo do 
IPTU a partir do exercício fiscal de 2014.
2. Seja anotada no Cadastro Imobiliário Municipal a área de APP – Área de Preservação Permanente -  existente no imóvel em questão  sem 
redução da área total do imóvel;
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3.  Sejam refeitos os cálculos do IPTU referente ao exercício fiscal de 2014 considerando os valores alterados no Cadastro Imobiliário Municipal 
conforme item 1. desta decisão, emitindo-se a guia de pagamento do referido tributo, sem a incidência de juros e multa, tendo em vista a 
suspensão da exigibilidade dos tributos a partir de25 abril  de 2014, ocasião da interposição da presente reclamação tributária (art. 151, III, do 
CTN);
B) Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF – da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de 
Brumadinho, para as devidas providências;
C) Intime-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Tendo em vista que o valor de redução dos cálculos do tributo é superiores ao teto mínimo estabelecido no artigo247 do CTM, determino a 
remessa dos presentes autos para Junta de Recursos Fiscal para fins de reexame desta decisão. 
Transitada em julgado a presente decisão administrativa, não ocorrendo o pagamento, inscrevam-se em Dívida Ativa os débitos apurados.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 04 de fevereiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Biocarbo Industria e Comércio Ltda, 
através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 107/2014, solicitou Licença de Operação (LO) para seu empreendimento que exerce a ati-
vidade de “Produção e beneficiamento de destilados de madeira”, localizado no Sítio Morro Grande, Galpão A, s/n°, Marques, Brumadinho-MG. 
Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação 
Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de 
Meio Ambiente
 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que o Thor Logística e Transporte – EIRELLI, 
através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 140/ 2014, solicitou Licença Ambiental Simplificada (LAS) para seu empreendimento que 
pretende exercer a atividade de “Extração de areia e cascalho de uso imediato na construção civil” na Fazenda Maçangano Cafuá, s/n°, zona 
rural, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (For-
mulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, 
Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

 AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 002/2015 – 02.02.2015

01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR/PROPRIETARIO

NOME
ARLEN RIBEIRO E OUTRO

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua Eduardo Frieiro , 32 Betânia Belo Horizonte  30.575-310

CPF/RG INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
  

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA

Rua Um 439, Parque Andorinhas

LOTE 008 QUADRA008 BAIRRO Parque das  Andorinhas
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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

PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRATOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES:
(  X ) Execução de obra sem alvará de construção, sem aprovação do projeto junto ao Município de Brumadinho – Art.  Nº 109 e 110 
da Lei Municipal 1149/2000 – Código Municipal de Obras
(  X  )execução de obra sem a responsabilidade técnica de profissional habilitado e cadastrado na Prefeitura Municipal – Art. 110 da 
Lei Municipal 1149/2000
(  X ) executando obra no Condomínio Parque das Andorinhas, sendo que o empreendimento está embargado junto a justiça, por-
tanto proibido qualquer execução de obra, vendas, e transação de negócios
(X) Não está obedecendo ao Embargo 009/2013 de 29.10.2013
(X) Infrações cometidas conforme Art. 109 da Lei Municipal 1149/2000

04 - PENALIDADES

O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10(DEZ) DIAS, AOS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O(a)   
INFRATOR(a) AS SEGUINTES PENALIDADES:
AUTO DE INFRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTAS, CONFORME ART. 108 109 DA LEI 1.149/2000 – Código Municipal de Obras e 
Decreto municipal 120/2014.
Fica o infrator (a) acima intimado a não prosseguir a obra, em atendimento ao Código Municipal de Obras – Lei Municipal 
1149/2000 e Lei Municipal 1438/2004 e Ordem judicial de embargo do empreendimento.

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS:  

BRUMADINHO, 02 de fevereiro de 2015

MARIA ALICE DA SILVA
AGENTE FISCAL II 

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA
   

HORA DOC.IDENT.      

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO / AUTO DE EMBARGO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:
 

 AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 003/2015 – 02.02.2015

01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR/PROPRIETARIO

NOME
KARINA DOS SANTOS CERQUEIRA

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CPF/RG INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
  

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA

Rua Dez 199 Parque das Andorinhas

LOTE 007 QUADRA 010 BAIRRO Parque das Andorinhas
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"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

PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRATOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES:
(  X ) Execução de obra sem alvará de construção, sem aprovação do projeto junto ao Município de Brumadinho – Art.  Nº 109 e 110 
da Lei Municipal 1149/2000 – Código Municipal de Obras
(  X  )execução de obra sem a responsabilidade técnica de profissional habilitado e cadastrado na Prefeitura Municipal – Art. 110 da 
Lei Municipal 1149/2000
(  X ) executando obra no Condomínio Parque das Andorinhas, sendo que o empreendimento está embargado junto a justiça, por-
tanto proibido qualquer execução de obra, vendas, e transação de negócios
(X) Não está obedecendo ao Embargo 009/2013 de 29.10.2013
(X) Infrações cometidas conforme Art. 109 da Lei Municipal 1149/2000

04 - PENALIDADES

O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10(DEZ) DIAS, AOS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O(a)   
INFRATOR(a) AS SEGUINTES PENALIDADES:
AUTO DE INFRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTAS, CONFORME ART. 108 109 DA LEI 1.149/2000 – Código Municipal de Obras e 
Decreto municipal 120/2014.
Fica o infrator (a) acima intimado a não prosseguir a obra, em atendimento ao Código Municipal de Obras – Lei Municipal 
1149/2000 e Lei Municipal 1438/2004 e Ordem judicial de embargo do empreendimento.

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS:  

BRUMADINHO, 02 de fevereiro de 2015

MARIA ALICE DA SILVA
AGENTE FISCAL II                                                                                                                                                                                      

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA
   

            

HORA DOC.IDENT.      

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO / AUTO DE EMBARGO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

RESOLUÇÃO N° 002/2015
“Deliberar pela aprovação do projeto arquitetônico do Mercado de Brumadinho e dá outras providências.” 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, COMDESP, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a reunião extraordinária realizada no dia 03/02/2015, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação,  que teve como pauta 
às 16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum; 16:10 -Leitura e aprovação ou não da Ata da Reunião do dia 13/08/14, 30/09/2014, 
04/11/2014 e 02/12/14; 16:30 Informes rápidos; 16:40 - Apreciação e aprovação de projeto em ZC N° 523/2014; 16:50 - Apreciação e aprova-
ção de projeto institucional em ZC N° 038/2015; 17:10 - Apreciação e aprovação de projeto institucional em ZUIHR; 17:30 - Assuntos Diversos; 
18:00 - Encerramento;  
considerando o Parecer Técnico exarado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, o decreto 297/2013 que “declara de utili-
dade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, e reurbanização, área de terreno urbano situado no distrito Sede do Município 
de Brumadinho e dá outras providências”;
considerando o Laudo de Vistoria e Constatação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o qual conclui ser 
favorável à implantação da edificação pública no lote 330, quadra única, centro; e,
considerando, por fim, a análise da Comissão Permanente Temática e Técnica:
RESOLVE:
Art. 1° - Deliberar pela aprovação, por unanimidade dos presentes, do projeto arquitetônico da obra pública do Mercado de Brumadinho, 
protocolo nº 038/2015, a ser edificada no lote 330, quadra única, Centro, à rua Presidente Vargas, 186.
§ 1º - O projeto arquitetônico constante do caput é de autoria da Arquiteta Rafaela Jardim Pinto, CAU A .76562-7 a ser executado pela empresa 
Construtora Silveira Prado Ltda – ME, contrato administrativo nº 230/2014, sob a responsabilidade do engenheiro civil Douglas Felix de Sales, 
CREA 170648.
§ 2º -  Deverá a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEPLAC, por seus técnicos, emitir o Alvará de Construção para início 
das obras, conforme dispõe a legislação pertinente.
§ 3º - Finda a obra, a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEPLAC após vistoria técnica in loco, emitir as certidões de Baixa 
de Construção, Averbação e Habite-se, conforme dispõe a legislação pertinente.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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"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-
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DOM
B R U M A D I N H O

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 05 de fevereiro de 2015
Cerson Machado Filho
Presidente - COMDESP

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – 3º Ad. Cont. 025/13 – prest. serv. dosimetria ind. externa p/ SMS. Vr est; global: R$ 3.775,20. Contratada: 
Sapra Landauer Serv. Asses. Prot. Rad. Ltda. Ref. Disp. Lic. 024/13. José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. Saúde.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 002/15, p/ aq. medicamentos manipulados, c/
forn. parc. Entrega prop: 24.02.15, às 09:00 hs. Pregão Pres. 003/15, p/ forn. de refeição preparada (marmitex nº 08), c/forn. parc. Entrega prop: 
24.02.15, às 14:00 hs.   Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo 
S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 26/2015 - Considerando o levantamento do tempo de serviço do servidor em pauta, o qual consta de 13 anos completados em 
19/01/2015, e considerando o resultado satisfatório na avaliação de desempenho no ano de 2014. Fica concedida ao Sr. VAGNER CANDIDO 
FERREIRA a Progressão Horizontal para o nível “F” da carreira de Agente Administrativo VI do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Muni-
cipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 27/2015 - Fica concedido aos Srs. Vagner Candido Ferreira e Geraldo Sanção de Paula a gratificação de 30% (trinta por cento) do 
seu vencimento normal no mês de fevereiro do corrente ano, para que os mesmos fiquem responsáveis pelos serviços de pintura dos passeios 
e da Praça da Paz Carmen de Oliveira Gonçalves/ Henerson Rodrigues de Faria.
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