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ERRATA 

Na publicação do dia 18/11/2014, no DOM de n° 314, na página n° 2, substitui-se  a "PORTARIA GP N.º 008/2014" por este arquivo abaixo:
PORTARIA GP N.º 016/2014
De 18 de novembro de 2014
“Dispõe sobre instauração de Sindicância Administrativa Investigatória,  nomeia comissão de sindicância dá outras providências”  
ANTÔNIO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E:
Art. 1.º - Considerando denúncia formalizada pela servidora Valéria das Dôres Moreira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Adminis-
tração, DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA para apurar ocorrências que envolveram a retirada de 
documentos do arquivo físico/eletrônico da Prefeitura Municipal de Brumadinho, sem requerimento e autorização de autoridade competente 
ou dos interessados. 
Art. 2.º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, fica nomeada a Comissão Sindicante composta pelos servidores efetivos MARCOS 
LUIZ DE AGUIAR, SOLANGE APARECIDA DE JESUS AMORIM e GUILHERME ELENO RODRIGUES.
Art. 3.º - Para o efetivo cumprimento de suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária ao esclarecimento dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer depoimentos e buscar a obtenção de provas que entender pertinentes ao deslinde da questão, por meios 
lícitos, e através dos protocolos legais vigentes 
Art. 4º. – Nos termos do Artigo 189 da Lei Complementar nº 39/2004 aplica-se à sindicância, no que couber, os procedimentos previstos para o 
processo disciplinar.
Art. 5.º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos 
fatos, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período se necessário. 
Art. 6º – O (a) Presidente da comissão processante, durante a tramitação do processo, em qualquer de suas fases poderá adotar providências ou 
determinar as diligências necessárias, objetivando o bom andamento do processo e a melhor elucidação dos fatos nele versados.
Art. 7º– Aos membros da Comissão Sindicante, é assegurada ampla garantia no exercício de suas atribuições, incorrendo em falta grave, passível 
de suspensão ou demissão o servidor que, por qualquer meio, obstar-lhes dolosamente o andamento dos trabalhos ou incorrer em atitude de 
ofensa ou desrespeito em relação a qualquer deles.
Art. 8º – A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exi-
gido pelo interesse da administração, conforme o disposto no artigo 197 da Lei Complementar nº 39/2004.
Art. 9º - A presente sindicância será conduzida em total conformidade com o disposto na legislação vigente aplicável
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
Brumadinho, 18 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 23/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A GUARDA DE MOÇAMQUIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁ-
RIO DE PIEDADE DO PARAOPEBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Brumadi-
nho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presente  a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sra. 
MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE, e a GUARDAD SW MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO DE PIEDADE, inscrita no CNPJ nº 14.830.162/0001-61, com sede à Rua Jose da Silva Moreira, n°11, COHAB, em Brumadinho – MG, 
CEP 35460.000, neste ato representada por sua Presidente, ANA MARIA STEHLING SILVEIRA, brasileira, portadora da C.I nº M-320.415 (SSP/MG) 
inscrito no CPF sob o n° 077.296.936-15, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, firmam o presente Convênio em conformidade com 
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a SEGUNDA CONVENENTE, para manter as atividades da Guarda de 
Moçambique Nossa Senhora do Rosário. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
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Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Instrução Normativa STN n° 01/97
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1– DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamentos 
deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e contá-
bil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financeiros 
repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o Plano 
de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas refe-
rentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, obser-
vadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com multas, juros 
ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução Normativa 
01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta da previamen-
te pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros fatos 
que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autoriza-
do por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta ou 
indiretamente, com a execução do presente convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$10.000,00 (dez mil reais), na dotação orçamentária n° 
1339200172136, rubrica 3350410000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 01 (uma) parcela, no valor integral de R$10.000,00 (dez mil reais);
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Relação 
de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e carim-
bos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das 
atividades executadas, nome e número de beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se 
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necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme modelos 
disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimen-
tos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III.Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X.Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entregues 
ao município no encerramento do convênio;
XI.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na planilha 
poderá ser efetivamente executado;
XII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e 
juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII. As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar todas 
as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua consecução, 
e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam aplicados no 
objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto deste 
convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada a resti-
tuir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, cantados a 
partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser 
apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactuado.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condições, 
ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou através 
de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Conve-
nente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
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E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 03 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Ana Maria Stehling Silveira 
Presidente – Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário de piedade do Paraopeba

Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

Resolução CMI n.º 02/2014
Dispõe sobre o calendário de reuniões ordinárias  do Conselho Municipal do Idoso – CMI de Brumadinho. 
O Conselho Municipal do Idoso – CMI, no uso de suas atribuições legais, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprovações 
na 97ª (nonagésima sétima) reunião ordinária realizada no dia 02 (dois) de dezembro de 2014,  às 09h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos 
Conselhos, situada a Rua José Solha, número 81, CEP 35.460-000, Centro, Brumadinho - Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público, para conhecimento dos interessados, o calendário das reuniões ordinárias para o exercício de 2015 do Conselho Muni-
cipal do Idoso – CMI. 
Art. 2º - As reuniões acontecerão na terça-feira do mês a seguir. 

Mês Data

Janeiro 20

Fevereiro 10

Março 17

Abril 14

Maio 19

Junho 23

Julho 21

Agosto 18

Setembro 15

Outubro 20

Novembro 17

Dezembro 15
Parágrafo Único: Nas datas em que houver feriado ou recesso, a reunião será antecipada para a 2ª (segunda) terça-feira do mês. Caso persista a 
situação de feriado ou recesso após essa mudança, o Conselho decidirá na reunião ordinária do mês anterior.
Art. 3º Esta resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Brumadinho, 03 de dezembro de 2014. 
Itamar José Barbosa 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI 

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RETIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº29/2014 Processo: 256/2014, contratação de show artístico da 
banda Anjos de Resgate a se apresentar no dia 08/12/2014, para a realização da festa de Nossa Senhora da Conceição: ERALDO SILVA MATTOS-
-ME. Valor global R$37.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº30/2014 Processo: 264/2014, contratação de show artístico da 
banda Sputnik a se apresentar no dia 07/12/2014, para a realização da festa de Nossa Senhora da Conceição: THE BEST COMPANY PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA. Valor global R$17.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 12º termo aditivo ao contrato 067/2009, firmado entre o município e a empresa INFRATER ENGE-
NHARIA LTDA para fins de prorrogação do prazo de vigência por 168 dias, Concorrência Pública 001/2009, decorrente do processo administrativo 
01/2009. Vlr. mensal R$ 193.750,00. Antônio Brandão/Prefeito. <<<< Justificando, publicação extemporânea por tramitação interna >>>

PREFEITURA DE BRUMADINHO Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres.110/14,- Aquisição de Câmera e Equipamento Fotográfico, 
Cartão de Memória, Mini Gravador de Voz e Data Show, para a Secretaria de Governo, mediante fornecimento único. Abertura: 18/12/2014, às 
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09:00h. Ver sitewww.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net   Antônio Brandão-Prefeito.

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

legal
Especificação

Valor total
contratado 

Empresa

PA
262

DIS  PENSA  93 Art. 24 – inciso V
Aquisição de materiais agropecuá-
rios a pedido da secretaria Munici-

pal de Agricultura.  
R$4.105,48

SUPRILIDER COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 566/2013
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE:  FERNANDO PAIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 566/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte FERNANDO PAIM “requer lançamento de área edificada no 
lote de inscrição cadastral nº 01.39.013.0009.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente e cópia do registro imobiliário.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
Vistoria n° 078/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte FERNANDO PAIM, proprietário do imóvel de índice cadastral nº 
01.39.013.0009.000, situado na Alameda Sucupira, nº 125, Bairro Recanto da Aldeia, neste município, com as seguintes características:
O imóvel em estudo possui área total de 1.078,00m² (um mil e setenta e oito metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 55,09m² (cinqüenta e cinco metros e nove decímetros quadrados) conforme Relatório de Vistoria 
nº 078/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo 
contribuinte FERNANDO PAIM de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 01.39.013.0009.000 de propriedade de FERNANDO PAIM, em face das informações cadastrais fornecidas pelo 
contribuinte e ratificadas pela Fiscal do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da obra 
junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 212/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JAIR ROBERTO MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 682/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JAIR ROBERTO MOREIRA, “requer o lançamento da área 
edificada bem como isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.20.003.0006.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, histórico 
de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 075/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários mínimos 
mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual estiver 
fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JAIR ROBERTO MOREIRA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.20.003.0006.000, situado na rua João Teixeira Machado, nº 190, Bairro Carmo, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui todos os requisitos para obter a isenção, quais sejam: 
O imóvel em estudo é de uso residencial com uma área total construída de 219,78m² (duzentos e dezenove metros e setenta e oito decímetros) 
conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do Município; 
O contribuinte é aposentado conforme consta no demonstrativo de Pagamento, no qual comprovou possuir uma fonte de renda, de valor má-
ximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE LANÇA-
MENTO DE ÁREA EDIFICADA E ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte JAIR ROBERTO MOREIRA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento do 
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Crédito Tributário referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.20.003.0006.000 de propriedade de 
JAIR ROBERTO MOREIRA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e efetue o lançamen-
to da área edificada sobre o imóvel, Relatório de Vistoria n° 075/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 278/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: SILVESTRE ANTONIO DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 755/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, SILVESTRE ANTONIO DA SILVA, “requer o lançamento da área 
edificada bem como isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.66.005.0012.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, histórico 
de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 074/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários mínimos 
mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual estiver 
fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte SILVESTRE ANTONIO DA SILVA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.66.005.0012.000, situado na rua H, nº 97, Bairro São Bento, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na Lei Com-
plementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui todos os requisitos para obter a isenção, quais sejam: 
O imóvel em estudo é de uso residencial com uma área total construída de 139,40m² (cento e trinta e nove metros e quarenta decímetros) con-
forme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do Município; 
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O contribuinte é aposentado conforme consta no demonstrativo de Pagamento, no qual comprovou possuir uma fonte de renda, de valor má-
ximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE LANÇA-
MENTO DE ÁREA EDIFICADA E ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte SILVESTRE ANTONIO DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.66.005.0012.000 de propriedade 
de SILVESTRE ANTONIO DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e efetue o 
lançamento da área edificada sobre o imóvel, Relatório de Vistoria n° 074/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do 
Município.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 195/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: GERALDINA MIGUEL  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 677/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte GERALDINA MIGUEL “requer a isenção de IPTU nos termos 
da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda da requerente, Histórico de 
Credito de Helio Rezende e cópia do registro do imóvel em questão. .   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Laudo de Vis-
toria n° 076/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
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III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte GERALDINA MIGUEL, proprietária do imóvel de índice cadastral 
nº 01.07.000.0302.000, situado na rua Rio São Francisco, nº 75, Bairro Jota, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção previsto na Lei 
Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que não preenche todos os requisitos exigidos, qual seja:
O imóvel em estudo possui área edificada de 135,19m² (cento e trinta e cinco metros e dezenove decímetros quadrados), conforme Relatório de 
Vistoria nº 076/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte GERALDINA MIGUEL, razão pela qual determino: 
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE a contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da obra 
junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 26 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 216/2014
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE: LUIZ FERNANDO MADALENA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 216/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Requerimento Administrativo Tributário – RAT, através do qual o contribuinte LUIZ FERNANDO MADALENA “requer lançamento de 
área edificada no lote de inscrição cadastral nº 04.16.002.0010.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do registro imobiliário.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente, Relatório de 
Vistoria n° 072/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte LUIZ FERNANDO MADALENA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 04.16.002.0010.000, situado na Rua Adolpho Fonseca de Moura, nº 784, Bairro Laranjeiras, neste município, com as seguintes carac-
terísticas:
O imóvel em estudo possui área total de 1.000,00m² (um mil metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso serviços conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do Muni-
cípio; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 332,50m² (trezentos e trinta e dois metros e cinqüenta decímetros quadrados) conforme Relatório 
de Vistoria nº 072/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo 
contribuinte LUIZ FERNANDO MADALENA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada no 
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imóvel de índice cadastral nº 04.16.002.0010.000 de propriedade de LUIZ FERNANDO MADALENA, em face das informações cadastrais forneci-
das pelo contribuinte e ratificadas pela Técnica em Edificações do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da obra 
junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO HOMOLOGAÇÃO DA TP 009/2014 – CONTRATADO: CONSTRUTORA MESTRA 
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA – VALOR: R$245.234,90 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 
E NOVENTA CENTAVOS).

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 053/14, p/ aq. água mineral e gás GLP, c/forn. parc. 
Entrega prop: 17.12.14, às 11:00 hs. Pregão Pres. 059/14, p/ prest. serv. manutenção preventiva/corretiva em aparelhos RX e processadoras, p/ 12 
meses. Entrega prop: 17.12.14, às 14:00 hs. Pregão Pres. 068/14, p/ aq. pão frances 50grs e outro, c/forn. parc. Entrega prop: 17.12.14, às 09:00 hs.  
Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario 
Saúde

Fundo Mun. Saúde Brumadinho: Pregão Pres. 049/14- aq. prod. radiológicos. Recurso – O FMS informa q. foi dado provimento ao recurso da 
Fujifilm do Br. Ltda . Marcada reabertura do Pregão p/ 18.12.14, às 10:00 hs. 

Pregão Pres. 056/14- aq. gases medicinais e loc. cilindros. Recurso – O FMS informa q. foi dado provimento parcial ao recurso da Air Liquide Br. 
Ltda e White Martins Gases Ind. Ltda. Marcada reabertura do Pregão p/ 18.12.14, às 14:00 hs. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.
net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Dioneia S. B. Ozanam – Pregoeira. 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia treze de novembro de 
dois mil e quatorze, às treze horas e treze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 75 – cen-
tro, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Indicação da nova representante da Secretaria de Turis-
mo e Cultura; c). Apresentação das Dotações Orçamentárias referente ao Fundo Municipal de Turismo; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, 
a Vice Presidente do conselho Sr.ª Andrea Drummond cumprimenta a todos os conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estavam 
presentes: a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraope-
ba, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante 
das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Marcos Luiz de 
Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas, o Sr. 
Pascoal Moreira Filho representante das Associações de Produtores Rurais, a Diretora de Turismo Karla Talita Silva Linhares e os convidados do 
conselho Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda e Pedro Henrique. Após registro dos conselheiros, a Sr.ª Andrea salienta que com a saída do Presidente 
Sr. Rodolfo de Oliveira Lacerda, ela sendo a Vice Presidente iria conduzir as ações e os trabalhos desta reunião, mas sugere que marcássemos 
uma reunião extraordinária para o dia 13/11 para elegermos um novo presidente, porém manteríamos os demais representantes da Secretaria 
Executiva do COTURB sendo composta por Vice presidente e o Secretário do conselho. Estando todos de acordo, Andrea faz a leitura da ata da 
reunião anterior que dispõe da continuação do planejamento das ações do conselho. Aproveitando a ocasião, faz também a leitura, do OFÍCIO 
392/2014 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que dispõe da indicação da Sr.ª Karla Talita Silva Linhares como representante titular da 
referida secretaria, no Conselho Municipal de Turismo. Em seguida a Sr.ª Andrea passa a palavra para a Sr.ª Karla dar continuidade a pauta de reu-
nião. Com a palavra, Karla cumprimenta a todos os conselheiros e faz apresentação das Dotações Orçamentárias referente ao Fundo Municipal 
de Turismo. Ressalta ainda que o valor total dessas dotações é de R$ 22.700,00 e que precisam ser gastas ainda este ano para que possamos ser 
contemplados com o ICMS Turístico 2015. Dentre as Dotações que poderão ser gastos os recursos deste fundo estão: “Manutenção do Conselho 
Deliberativo Municipal de Turismo”, Programa de Apoio a Estudos e Pesquisas Sobre a Atividade Turística”, Programa de Apoio a Projetos de 
Turismo”, e “Programa de Capacitação e Qualificação dos Profissionais e Gestores Políticos. Após a apresentação das Dotações, Karla sugere que, 
todos os conselheiros pensassem em ações e / ou projetos para movimentarmos este fundo, e que na próxima reunião a qual iremos instituir 
um novo presidente, aproveitaremos a oportunidade e apresentaremos as sugestões de gastos para o fundo. Após apresentação, Karla passa 
a palavra para a Sr.ª Andrea que faz as considerações finais comunicando aos conselheiros que a próxima reunião extraordinária do COTURB, 
será realizada no dia 19 de dezembro as 13:00 na Secretaria de Turismo e Cultura. Não tendo mais nada a declarar, eu Andrea Drummond Sales 
lavrei a ata que segue assinada por todos.
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Ata da terceira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia dezenove de novembro 
de dois mil e quatorze, às treze horas e onze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada rua Governador Valadares, 75 – 
centro, com a seguinte ordem do dia: a). Eleição da nova presidência do COTURB; b). Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fundo 
Municipal de Turismo; c). Apresentação de ação e aprovação de gasto do Fundo Municipal de Turismo; d). Eleição da Diretoria do Fundo Munici-
pal de Turismo; e). Palavra Franca. Dando início a reunião, a Vice Presidente do conselho Sr.ª Andrea Drummond cumprimenta a todos os conse-
lheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estava presente: a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares representante da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura, a Sr.ª Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante da Associação 
de Artesanato, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, a Sr.ª Antônia de Sena Souza 
representante das Associações Comunitárias, a Sr.ª Érica Natália Souza representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Para-
opeba, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Pascoal Moreira Filho representante das Associações de Produtores Rurais, o Sr. Eurico Carneiro Vianna 
representante da EMATER, o Sr. Gustavo Morais Dias representante das Associações Ambientalistas e o convidado do conselho Pedro Henrique. 
Após o registro, a Sr.ª Andrea informa aos conselheiros que conforme acordado na reunião ordinária do dia 13/11, manteríamos a Secretaria 
Executiva do conselho, sendo a Vice Presidente a Sr.ª Andrea Drummond Sales e o Secretário do conselho Sr. Francisco Marques de Freitas Gui-
marães, e elegeríamos o novo presidente. Tendo informado, a Sr. Andrea deixa livre a candidatura para a presidência, o qual eleita por unanimi-
dade a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho. Com a palavra, a Sr.ª Karla cumprimenta os 
conselheiros e agradece o voto que lhe foi confiado, salientando que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura está a disposição de cada um 
dos conselheiros e/ou entidade representativa e que conta com cada um destes para dar continuidade as ações e trabalhos do conselho e da 
secretaria, a favor do desenvolvimento do turismo no município. Dando continuidade à pauta de reunião, a Sr.ª Karla faz a apresentação do Re-
gimento Interno do Fundo Municipal de Turismo e distribui uma cópia deste aos conselheiros, para que juntos possam fazer a leitura e avaliação 
do regimento. Após a leitura, a Sr.ª Marcélia faz alguns apontamentos para correção no regimento mas que de um modo geral, o documento 
ficou muito bom, afirma. Aproveitando a ocasião, a Sr.ª Karla informa que, conforme já dito na reunião anterior para pleitearmos recurso do ICMS 
Turístico 2015 ano referência 2014, faz se necessário a movimentação deste Fundo ainda este ano, e que esta ação tem que ser alguma atividade 
relacionada ao turismo no município, entretanto, conforme a Dotação Orçamentária referente ao FUMTUR Nº 13.392.00172.248 que dispõe 
das Manutenções do Conselho Deliberativo Municipal de Turismo sugiro contratarmos uma Consultoria Especializada para ministrar Palestras 
de Capacitações Técnicas referente ao Desenvolvimento Turístico Municipal, provendo os conselheiros  municipais de turismo de informações 
técnicas para que possam atuar de acordo com suas atribuições dentro do conselho, dando ênfase ao Funcionamento do Fundo Municipal de 
Turismo e das atribuições do conselho em relação à gestão deste Fundo e ao atendimento aos critérios do ICMS Turístico. Dada sugestão, a Sr.ª 
Karla coloca para aprovação ou não o Regimento Interno do Fundo Municipal de Turismo de Brumadinho e a ação que movimentará o fundo. 
Devido a unanimidade dos votos, foi aprovado o regimento do Fundo e a movimentação deste com a referida ação. Para finalizar, Karla salienta 
que tendo aprovado o Regimento Interno do FUMTUR, cabe a nós conselheiros elegermos a Diretoria que deliberará a liberação dos recursos 
existentes no fundo, uma vez que as ações e projetos já tenham sido aprovados pelo conselho. Ressalta ainda que esta Diretoria será composta 
por Presidente e Tesoureiro. Estando aberto a candidatura para composição da Diretoria, a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares, nomeada Presidente 
do Conselho Municipal de Turismo, se posiciona a cargo de Presidente do Fundo Municipal de Turismo. Desse mesmo modo, a Sr.ª Andrea 
Drummond de Sales Vice Presidente do Conselho, se posiciona a cargo de Tesoureiro do Fundo. Não havendo mais candidatos a diretoria, e em 
comum acordo, ambos conselheiros candidatos foram nomeados Presidente e Tesoureiro do Fundo Municipal de Turismo de Brumadinho. Não 
tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos. 

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 109/2014 – Ficam exonerados em função de Convocação dos aprovados no Concurso Público nº 01/2014 os servidores contrata-
dos através de Contrato Administrativo, ficando rescindido os termos aditivos aos contratos especificados no quadro abaixo:

Servidores Cargo Contratos

KELY DE ANDRADE SALES Agente Administrativo I 13/2013

MAGNA REGINA MACHADO SOUZA Agente Administrativo I 26/2013

WALECXANDRIA ANDRIA ROCHA OLIVEIRA Agente Administrativo I 06/2014

MONICA APARECIDA ALVES MARTINS Agente Administrativo I 10/2014

ELIETE DE SOUZA PEREIRA Agente Administrativo I 05/2014

VERA LUCIA DA SILVA SALES Agente Administrativo I 03/2014

ELZA MARIA FRANÇA Agente Administrativo I 09/2014

HELIO CUSTODIO GOMES Agente Condutor I 08/2013

CHRISTIAN ALCANTARA ANDRADE Agente Condutor I 17/2013

VANDER DE SOUZA GOMES Agente Condutor I 11/2013

CELIO DA SILVA ARANTES Agente Condutor I 09/2013
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ERNANI APARECIDO DA CUNHA Agente Condutor I 15/2014

SUELI APARECIDA REIS Agente de Serviços I 04/2014

ROSANA MARTINS SILVA Agente de Serviços I 05/2013

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO FRANÇA Agente de Serviços I 32/2013

FLAVIA DANIELA SANTIAGO ALMEIDA Agente de Serviços I 25/2013

MARIA DE FATIMA SANTOS Agente de Serviços I 04/2013

SILVANA APARECIDA DE SOUZA Agente de Serviços I 11/2014
Esta Portaria entra em vigor em 01 de dezembro de 2014./ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria nº 110/2014 – Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sr. Renato Mendes Saraiva para o Cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 111/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Aline Malaquias Quintão para o Cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 112/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Bruna Gonçalves Matos para o Cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 113/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Debora Ferreira Goes para o Cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 114/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Ramona Michelle Flister Just para o Cargo 
de Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 115/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sr. Paulo Sergio Batista para o Cargo de Agente 
Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 2031/2013, com 
direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria nº 116/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sr. Mardem Aurelio de Lemos para o Cargo 
de Agente Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 117/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sr. Edgar Ribeiro de Paula para o Cargo de Agen-
te Condutor I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 2031/2013, 
com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam Parreiras e 
Soares.

Portaria nº 118/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeado o Sra. Weliton Geraldo Maia para o Cargo de 
Agente de Serviços I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 119/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Marcia Mainarte de Moura para o Cargo 
de Agente de Serviços I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.
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Portaria nº 120/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Marcia Morais do Carmo para o Cargo 
de Agente de Serviços I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 121/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada o Sra. Estela Rodrigues Moreira para o Cargo 
de Agente de Serviços I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

Portaria nº 122/2014 - Considerando aprovação no Concurso Público nº01/2014, fica nomeada a Sra. Clarissa Mansoldo Paes para o Cargo de 
Agente Administrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, Constante no anexo III da Lei Municipal nº 
2031/2013, com direitos, deveres e funções do referido Cargo/ Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014/ Renata Mariliam 
Parreiras e Soares.

PORTARIA Nº 47/2014
"Dispõe sobre nomeação de servidora para a função que menciona".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e ao interesse da administração, 
 RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a servidora ALINE MALAQUIAS QUINTÃO, ocupante do cargo de Agente Administrativo I do Quadro de Servidores Efetivos 
do legislativo, para exercer as funções de Controle Externo, que consistirá no acompanhamento das licitações realizadas pelo executivo munici-
pal e emissão de relatório, a ser apresentado à presidência da Câmara.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 03 de dezembro de 2.014.
 Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA


		2014-12-03T16:27:50-0200
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




