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Fique atento ao
pagamento do IPTU 2015

Desconto de 15% vale para quem quitar o valor integral até 15 de maio

O contribuinte que fi-
zer o pagamento em cota 
única do Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IP-
TU 2015 terá desconto de 
15%. O prazo para paga-
mento integral do tribu-
to, com desconto vence 
no dia 15 de maio, con-
forme o Decreto núme-
ro 11, que regulamenta 
o lançamento e o reco-
lhimento do IPTU relativo 
ao exercício 2015.

Foto: Thiago França Duarte
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Este desconto represen-
ta benefícios ao contribuin-
te, pois nenhuma aplicação 
financeira gera rendimen-
tos que superem o valor 
economizado no paga-
mento à vista do IPTU.

Pulicado no Diário Ofi-
cial do Município - DOM 
de número 357, de 27 de 
janeiro de 2015, o decre-
to também fixa os prazos 
para o pagamento do IP-
TU.  A contribuição pode-

rá ser parcelada em até 
seis parcelas iguais. A pri-
meira parcela vence no 
dia 15 de maio, e a últi-
ma no dia 15 de outubro. 
O valor mínimo de cada 
parcela será de R$30,00.

O valor arrecadado 
com o IPTU permite in-
vestimentos em serviços 
e equipamentos mantidos 
pela administração muni-
cipal. O tributo está pre-
sente em obras e serviços 

que a Prefeitura realiza. É 
um imposto que não tem 
vinculação específica e, 
portanto, qualquer inves-
timento do Executivo mu-
nicipal inclui uma parte do 
tributo. O pedido para re-
visão do IPTU deverá ser 
protocolado no Órgão de 
Arrecadação e Fiscalização 
da Prefeitura, à Rua Aris-
tides Passos, n°168, Cen-
tro. Informações: 31 3571-
3009 ou 3571-3010.
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Conselhos Municipais

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°16 Reunião ordinária. Às 16:40 horas (dezesseis horas e quarenta minutos), do dia 7 (sete), do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), re-
presentantes do Poder Público Municipal, de Associações Comunitárias e entidades dos setores de Mineração, Comércio, Produtores Rurais, Ins-
tituições Culturais e de Turismo e Organizações não Governamentais de Brumadinho, reuniram-se em mais uma Assembleia Geral Ordinária, no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reunião 
do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado, que 
fez a verificação de quórum, constatando o número ideal para a realização da reunião. O Presidente do COMDESP deu a palavra ao Secretário 
do COMDESP, Marcos Amorim, para a leitura das atas anteriores números 12, 13 e 14, sendo todas aprovadas respectivamente pelos presentes. 
Após as leituras e aprovação das atas, o Presidente do COMDESP, Cerson Machado deu andamento a reunião, colocando em pauta a apreciação 
do projeto arquitetônico ZC n° 393/2014, projeto sobre a construção de um galpão na rua Padre Eustáquio, lote 14, quadra 002, área construída 
de 365,80m², no bairro Santo Antônio, propriedade do senhor Luiz Gonzaga de Campos Filho. Cerson falou sobre o projeto e colocou a questão 
da não entrega do projeto na versão online pelo proprietário. Ressaltou que o proprietário não terá o documento de Habite-se enquanto não 
entregar o projeto para avaliação final da Secretaria e dos membros do COMDESP.  A decisão foi aprovada por unanimidade. Após a discussão 
do projeto, a conselheira do COMDESP, Susana Leal Santana pediu a palavra para falar sobre o Plano Municipal de Regularização Fundiária Sus-
tentável de Brumadinho. Susana pediu esclarecimentos à Vereadora Alessandra Oliveira sobre a Lei Nº 70/2013 que dispõe sobre Regularização 
Fundiária em áreas urbanas no município de Brumadinho, aprovada pela Câmara em 2013. Os membros do COMDESP pediram a verificação do 
Plano Municipal de regularização Fundiária Sustentável de Brumadinho, estudos feitos pela Fundação Israel Pinheiro em 2010. Elaine, funcioná-
ria da SEPLAC, ficou de enviar para todos os conselheiros o Volume I, especificamente o item 5, que fala sobre as estratégias gerais para a política 
de regularização fundiária municipal. Item 5.1 sobre medidas preventivas e o 5.2 hierarquização dos assentamentos irregulares para fins de im-
plementação de medidas de regularização fundiária. Dentro deste plano foi pedido pelos conselheiros uma análise sobre as medidas que estão 
sendo tomadas pelo município para impedir o avanço de área irregulares na região. Para tanto, o Presidente do COMDESP comprometeu-se a 
convocar a servidora Neiva Lúcia Ribeiro, responsável pela regularização fundiária na SEPLAC para participar da próxima reunião deste conselho, 
para fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. Os conselheiros também contestaram o Projeto de Lei Nº 12/2015, de 04 de fevereiro 
de 2015, aprovada pela Câmara Municipal, Lei N°2.133 de 15 de abril de 2015. Esta lei acrescenta dispositivos à Lei Municipal Nº 1.438/2004: 
“Em obras de interesse das áreas de promoção em saúde, educação e desenvolvimento social pelo Poder Público do Município de Brumadinho, 
ficam excetuadas as limitações a que dispõe o caput deste artigo e incisos, observando-se para as fachadas o traço arquitetônico.” José Bones 
contestou a legalidade da Lei e também o papel do COMDESP e aprovação de leis sem uma discussão ampla envolvendo até mesmo a socieda-
de civil. Rodrigo Torres, representante da Secretaria de Saúde no COMDESP, comprometeu-se a encaminhar o projeto arquitetônico para análise. 
Susana Leal pediu também que fosse constado em ata que ela passa a assumir a cadeira de titular no COMDESP no lugar de Bernadete Durães 
Araújo, que representava como titular a ONG Abrace a Serra da Moeda. A substituição se deve ao fato de Bernadete não estar comparecendo as 
reuniões do COMDESP. E nada mais havendo a tratar, o presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson 
Machado encerrou a reunião ordinária, que teve início às 16:40 horas (dezesseis horas e quarenta minutos), e deu por encerrada às 18 horas e 
20min (dezoito horas e vinte minutos). Assim sendo, eu Marcos Natalício Amorim, Secretário e Conselheiro do COMDESP – lavrei a presente ata, 
que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 05 de maio de 2015.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/mg-Convocação: Torna Público Convocação da empresa Gráfica Yago LTDA, 4ª colocada, para no prazo de 72 horas 
apresentar as amostras conforme solicitado no edital do Pregão Presencial 003/2015, contratação de empresa para confecção de Uniforme 
Escolar. Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho -.Aviso: Comunicamos o adiamento, sine die, do Pregão Pres.22/15,- Aquisição de Eletro/Eletrônicos, para a Secretaria 
de Educação, mediante fornecimento único, cuja abertura da sessão pública estava prevista p/ o dia 13/05/2015, p/alterações no edital.
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal da Fazenda

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 715 e 716/2014
REQUERENTE: HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA requer restituição de va-
lor R$ 11.000,00 (onze mil reais), correspondentes aos valores recolhidos com base na Lei Complementar 059/2010,  recolhidos a título de taxas 
para licenças para localização e funcionamento e fiscalização, nos valores de R$ 7.002,50 (sete mil, dois reais e cinquenta centavos), através da 
guia de recolhimento nº 23107361, referente ao CNPJ 42 172 429/0001-06, e R$ 12.002,50 (doze mil, dois reais e cinquenta centavos), através da 
guia de recolhimento nº 23107363, referente ao CNPJ 42.172.429/0005-30, com base na Lei Complementar 79/2013. 
DECISÃO:
Alinho-me a decisão de primeira instância para NEGAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado e8/11/2013, pelo requerente Hidro-
bras Aguas Minerais do Brasil Ltda, acostado aos autos do PA 716/2014 às fls. 21 a 47. 
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, 28 de abril de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice Presidente JRF
Bruna Rita de Paula 
Membro JRF

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0579/2013
REQUERENTE: VISAO PARTICIPAÇÕES LTDA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 02/12/2013, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto muni-
cipal 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:
Assim sendo, NEGAR PROVIMENTO ao pedido da requerente Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda, acostado aos autos do PA 716/2014 as fls. 
21 a 47.
Deve ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa, a requerente – Hidro-
bras Águas Minerais do Brasil Ltda , para tomar ciência da mesma, e querendo, se manifeste no prazo legal, bem como, seja ainda, publicado no 
Diário Oficial desse Município – DOM, conforme Lei 1983/2013 e decreto municipal nº 160 de 14 de junho de 2013.
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 28 de dezembro de 2013.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 003/2015 – OBJ: OBRAS COM-
PLEMENTARES À ALÇA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO CONRADO – BRUMADINHO/MG- ABERTURA: 29/05/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. INHO-
TIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: 
Brumadinho.mg.gov.br 

Atos do Legislativo

PORTARIA DP 54/2015 - Considerando solicitação da Servidora, fica a partir do dia 04/05/2015 revogada a Portaria DP nº 41/2014 de 05/02/2014, 
retornando a jornada de trabalho da Servidora Larrissa Alexandra Firmino ocupante do cargo permanente de Agente Administrativo V - f para 
40 (quarenta) horas semanais. Henerson Rodrigues de Faria.
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