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Prefeito elogia iniciativa do Inhotim que 
beneficia população de Brumadinho

Projeto concede meia-entrada ao Parque aos moradores do município
O Prefeito Brandão partici-

pou neste sábado, 26 de abril, 
no Instituto Inhotim, do lan-
çamento do projeto “Nosso 
Inhotim”, que garante meia-
-entrada no Parque aos mo-
radores de Brumadinho. A 
expectativa é de que, com a 
iniciativa, a comunidade do 
município tenha maior aces-
so ao local.

Por meio de uma carteira 
de identificação, após a rea-
lização de um prévio cadas-
tro, os moradores de Bruma-
dinho que residem há mais 

instalado em nenhum outro 
lugar do mundo, senão aqui 
em Brumadinho, uma ter-
ra abençoada por Deus, com 
uma natureza exuberante e, 
principalmente, com um po-
vo generoso, trabalhador e 
acolhedor”.

Conforme o prefeito, a ini-
ciativa estreitará ainda mais 
os laços entre a população 
de Brumadinho e o Inho-
tim. O presidente do Institu-
to, Bernardo Paz, acrescentou 
que o projeto constitui “mais 
uma demonstração do com-

Thiago França

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

de três anos no município pa-
garão meia-entrada.  O be-
nefício atende a populaçao 
com faixa etária entre 18 à 60 
anos.  A partir do próximo dia 
7 de maio, o Inhotim fará o 
cadastramento dos morado-
res, que deverão apresentar 
documento de identidade e 
comprovante de residência. 

O Prefeito Brandão desta-
cou o alcance social do proje-
to e agradeceu a toda a equi-
pe do Instituto pela inciativa. 
Em seguida, assinalou que “o 
Inhotim não poderia ter sido 

promisso do Inhotim com es-
sa população trabalhadora e 
acolhedora”.

Além do presidente do 
Instituto, participaram da ce-
rimônia de lançamento do 
projeto “Nosso Inhotim” o di-
retor executivo do Antônio 
Grassi e a diretora de Inclu-
são e Cidadania, Raquel No-
vais.  Também participaram 
do evento as representantes 
das Comunidades Quilombo-
las de Marinhos, Dona Leide, 
e de Ribeirão, Dona Marilene 
Belmiro Braga.

Brumadinho, segunda-feira, 28 de abril de 2014  Ano 2 Edição 174



Brumadinho, 28 de abril de 2014 Página 2 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 174

"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

DECRETO Nº 86 de 25 de abril de 2014
“Dispõe sobre a concessão de alvará de localização e funcionamento e dá outras providências.” 
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, e,
CONSIDERANDO o direito à livre iniciativa e o direito a qualquer trabalho, ofício ou profissão, destacando-se como tal o exercício da atividade 
empresarial, premiados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
CONSIDERANDO que “as licenças para a localização e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços 
e suas respectivas disciplinas estão submetidas à competência dos Municípios, por se tratar de matérias de interesse local (CF, art. 30, I). O 
direito à livre iniciativa há de ser exercido segundo os contornos do ordenamento jurídico, porque, assim como qualquer outro, não se pode 
atribuir-lhe caráter absoluto”. Recurso não provido. (TJMG, Apelação Cível n° 1.0024.08.138612-0/001, Rel. Des. Almeida Melo);
CONSIDERANDO que não se deve condicionar a concessão de alvará de localização e funcionamento à existência de habite-se, como enten-
deu o egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgado “Agravo de Instrumento. Administrativo. Mandado de Segurança. Empresa em Funciona-
mento há mais de dois anos, conforme segue: Consulta Prévia para emissão de Alvará de Funcionamento. Indeferimento. Ausência de Carta de 
Habite-se. Possibilidade, em tese, de a referida irregularidade ser sanada. Imposição de óbice imediato à continuidade das atividades empre-
sariais. Violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Liminar Concedida.” (TJ-DF - AI: 231826320118070000 DF 0023182-
63.2011.807.0000, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, Data de Julgamento: 16/05/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2012, DJ-e 
Pág. 118);
CONSIDERANDO, que o ordenamento jurídico municipal não condiciona a concessão de alvará de localização e funcionamento a existência de 
habite-se, tampouco do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB; e
CONSIDERANDO, por fim, que os decretos 18 e 19/2014, como normas secundárias, as quais têm funções eminentemente regulamentares, 
não encontram respaldo na legislação municipal.
DECRETA:
Art. 1º Fica dispensado o habite-se como condicionante para concessão de alvará de localização e funcionamento de empreendimentos para 
pessoas físicas ou jurídicas, pela Secretaria Municipal de Fazenda.
I – O proprietário do imóvel urbano será notificado, em apartado, pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação para providenciar 
o habite-se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, se necessário.
Art. 2º O Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB será exigido para a concessão de alvará de localização e funcionamento para os 
empreendimentos que industrializam ou comercializam:
I – gás liquefeito;
II – tintas e correlatos;
III – combustíveis;
IV – casa de shows;
V – bar com música ao vivo; e,
VI – Outros que a fiscalização municipal detectar risco iminente de incêndio.
Parágrafo único – O empreendimento funcionará com alvará de localização e funcionamento precário, condicionando-se o definitivo ao cum-
primento do caput, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis uma única vez, no caso da pendência de fornecimento não depender 
do solicitante.
Art. 3º Excluem-se do cumprimento deste decreto os empreendimentos regulados pela Lei Municipal nº 2.024 de 18 de dezembro de 2013 e 
decreto regulamentador nº 20 de 29 de janeiro de 2014.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2014. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, os decretos nº 18 e 19/2014. 
Brumadinho, 25 de abril de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

ASSINATURA DIGITAL
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.017/14, Proc. Adm. 029/14 Aqui-
sição de MATERIAL ELÉTRICO para a Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Esportes, mediante fornecimento único.  
Empresa vencedora: Woltine  Comércio e Representações Ltda. - me Valor: R$8.938,07; Vanguarda Distribuidora  Ltda.  Valor: R$4.399,10; Pérsio 
Alysson Ferreira Silva Valor: R$3.424,00; Organização msl Ltda. Valor: R$4.875,60, Valor Total: R$21.636,77 Ver site e/ou brumadinho.registro-
com.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público a abertura da documentação do Pregão Pres.026/14, Proc. Adm. 
047/14 Aq. Copo Descartável, material de limpeza e outros. Abertura 30/04/2014 às 10h. Ver site e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 
3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito

Processo 
Administra-

tivo

N.º Dis-
pensa

Enquadramento 
Legal

Especificação Quant.
Valor 

nitário
Valor total 
contratado 

Empresa

PA
97

35 Art. 24 – inciso II

Contratação do curso de Noções 
Básicas da Legislação e Orientação 

no Manuseio do Programa do VAF, a 
ser realizado nos dias 29 e 30 de Abril 
de 2014 na cidade de Belo Horizonte 

conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

01 R$ 390,00 R$ 390,00
Associação 
Mineira de 
Municipios

Secretaria Municipal da Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0613/2013
REQUERENTE: DEBORA ALVES ELIAS
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 24/03/2014, 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:
Destarte,alinho-me á decisão de primeira instancia, para DAR PROVIMENTO ao pedido da requerente Débora Alves Elias, pedido realizado 
por Frederik Friche Maciel, conforme termo de autorização de fls. 13, restituindo-lhe o valor pago á titulo de ITBI – no importe de R$ 503,50 
(Quinhentos e três reais e Cinquenta Centavos), devendo a restituição ser paga através de Cheque Administrativo em nome de Frederik Friche 
Maciel. Deve ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa a requerente, 
para que tome ciência da mesma.
Deve ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa, a requerente – VI-
SAO PARTICIPACOES 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, 24 de Março de 2014.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF
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PREFEITURA  DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA 

NLDF – Notificação de Lançamento de 
Debito Fiscal Nº 004/2014
N. 00109/2011

Departamento de Arrecadação e Fisca-
lização

DATA
28/04/2014 Proc:000/14

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Empreserv- empresa de Prestação de Serviços 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Descalvado NÙMERO

740
COMPLEMENTO
xxxxx

BAIRRO/DISTRITO
Renascença

MUNICÍPIO 
Belo Horizonte

U.F. 
MG CEP 

31.130.610
FONE
xxxxxxxxx

CNPJ/CPF 
70.852.189/0001-06 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Xxxxxxx/xxxx

NOTIFICAÇÃO 
Notificamos o contribuinte do lançamento do crédito tributário, resultante do ISSQN, cuja atividade se enquadra no item 7, subitem 07.10 
do anexo único da lei complementar 061/2010, ficando o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a 
importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 08 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Considera-se notificado o responsável tributário a empresa Condomínio Retiro das Pedras, CNPJ: 17.326.885/0001-16.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL DO CREDITO

MES
B. de calculo
Valor devido 5%
NF 
A recolher

Setembro/2013
Outubro/2013
Novembro/2013
Dezembro/2013
Janeiro/2014
Fevereiro/2014

R$ 7.041,34
R$ 7.041,34
R$ 7.041,34
R$ 7.041,34
R$ 12.322,50
R$ 19.795,00

R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 616,12
R$ 989,75

2013162
20132029
20132237
20132476
2014197
2014407

R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 352,06
R$ 616,12
R$ 989,75

 R
$ 

3.
01

4,
11

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva          2951

NLDF – Notificação de Lançamento de Debito Fiscal nº 004/2014
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CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 093/2013
REFERÊNCIA: Redução de Alíquota – Lei Complementar 056/2009
CONTRIBUINTE: LUCIO DA SILVA FILHO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 252/2012, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte LUCIO DA SILVA FILHO “requer a redução da alíquota de 
IPTU dos lotes de inscrição cadastral nº 01.20.006.0005.000 e 01.29.080.0002.000, de sua propriedade.” 
  Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do contribuinte.   
Foram juntados ao requerimento pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis de propriedade do 
requerente.
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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 determina que os imóveis não edificados poderão ter alíquotas reduzidas para 1,50%, desde que tenha 
cumulativamente as seguintes benfeitorias no local:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 7º - (...)
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva 
devidamente podada ou telado, vedado utilização de arames farpados como 
forma de cerca; 
b) Totalmente capinados; 
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua 
localização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, não podendo estar com buracos ou cimento grosso; 
d) Sem nenhum entulho ou lixo em suas dependências. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte LUCIO DA SILVA FILHO, proprietário dos imóveis de índice 
cadastral nº 01.20.006.0005.000 e 01.29.080.0002.000, NÃO apresentou cópia dos registros imobiliários dos referidos imóveis. Assim, faltam 
elementos suficientes para análise do mérito.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Pelo exposto, com fundamento nos artigo 267, inciso VI e 295, inciso III do Código de Processo Civil:
1) Declaro Extinto o processo Administrativo Tributário sem resolução de mérito, incidente sobre os imóveis de inscrição cadastral nº 
01.20.006.0005.000 e 01.29.080.0002.000 de propriedade de LUCIO DA SILVA FILHO;
2) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências 
cabíveis.
3) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 180/2012
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE:  REGINA MARIA XIMENES ALVIM 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 422/2012 , passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte REGINA MARIA XIMENES ALVIM “requer lançamento de 
área edificada no lote de inscrição cadastral nº 03.29.008.0022.000, 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 da requerente, Relatório de 
Vistoria n° 046/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
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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 
natureza 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 
industriais, 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 a contribuinte REGINA MARIA XIMENES ALVIM, proprietária do imóvel de 
índice cadastral nº 03.29.008.0022.000, situado na Rua Feliciano Pinto Brandão, nº 1.480, Bairro Estâncias Nevadas, neste município, com as 
seguintes características:
a)O imóvel em estudo possui área total de 2.944,00m² (dois mil, novecentos e quarenta e quatro metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 39,68m² (trinta e nove metros e sessenta e oito decímetros quadrados) conforme Laudo de 
Vistoria nº 046/2014; 
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 
pela contribuinte REGINA MARIA XIMENES ALVIM de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
a)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 03.29.008.0022.000 de propriedade de REGINA MARIA XIMENES ALVIM, em face das informações cadastrais 
fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Fiscal do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
b)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;
c)A INTIMAÇÃO do contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 15 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 018//2013
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: BRUNO CELSO SILVA LEITE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 510/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, BRUNO CELSO SILVA LEITE, “requer isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, cópia 
da Escritura Pública de Divórcio Consensual e comprovante de renda.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 018/2013 elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173.
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 
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natureza 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 
industriais, 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 
Urbano 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;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte BRUNO CELSO SILVA LEITE, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.20.011.0002.000, situado na rua A, nº 102, Bairro Carmo, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na Lei Com-
plementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Municí-
pio; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 96,83m² (noventa e seis metros e oitenta e três decímetros quadrados) conforme Laudo de 
Vistoria elaborado pela Fiscal de Obras do Município; 
d) O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, BRUNO CELSO SILVA LEITE, 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 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte BRUNO CELSO SILVA LEITE, razão pela qual determino;
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 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.20.011.0002.000 de propriedade de BRUNO CELSO 
SILVA LEITE, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 15 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 011/2012
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: GLAUCINEY DE ARAUJO  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 524/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, GLAUCINEY DE ARAUJO , “requer isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.”
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do contribuinte, comprovante de endereço e comprovante de renda.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 008/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação de Brumadinho.
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 
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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 
natureza 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 
industriais, 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 
Urbano 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;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GLAUCINEY DE ARAUJO, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.19.004.0021.000, situado na Rua Maria Emilia Andrade, n.º 876, Bairro São Conrado, neste Município, NÃO apresentou cópia do 
registro imobiliário do referido imóvel, comprovante de renda, RG e CPF de todos os proprietários. Assim, faltam elementos suficientes para 
análise do mérito.
 Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Pelo exposto, com fundamento nos artigo 267, inciso VI e 295, inciso III do Código de Processo Civil:
1) Declaro Extinto o processo Administrativo Tributário sem resolução de mérito, incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
01.19.004.0021.000 de propriedade de GLAUCINEY DE ARAUJO  ;
2) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências 
cabíveis.
3) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 034/2013
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE:  ROBERTO ROCHA VIANNA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 555/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte ROBERTO ROCHA VIANNA “requer lançamento de área 
edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.33.020.0012.000, 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° 034/2013 elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173.
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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
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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 
industriais, 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 ROBERTO ROCHA VIANNA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.33.020.0012.000, situado na Alameda Enecoema, nº 480, Parque Embiara, neste município, com as seguintes características:
a)O imóvel em estudo possui área total de 600,00.m² (seiscentos metros quadrados) ;
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Municí-
pio; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 58,82m² (cinquenta e oito metros e oitenta e dois decímetros quadrados) conforme Laudo de 
Vistoria elaborado pela Fiscal de Obras 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  DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pelo contribuinte ROBERTO ROCHA VIANNA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
a)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 01.33.020.0012.000 de propriedade de ROBERTO ROCHA VIANNA, em face das informações cadastrais forneci-
das pelo contribuinte e ratificadas pela Fiscal de Obras do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
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)A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 16 de setembro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 109/2013
REFERÊNCIA:  REMISSÃO de  IPTU  - Lei Complementar nº 066/2012
CONTRIBUINTE:  MARIA BEATRIZ DE MELO SILVA DINIZ  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 619/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte MARIA BEATRIZ DE MELO SILVA DINIZ “ requer isenção do 
IPTU de minha residência, já que sofreu um aumento absurdo e o bairro sofreu com enchentes no final dos anos de 2008 e 2011. Os morado-
res do Bairro Foram isentos em 2012 por motivo da enchente. Mas não sei porque me excluíram, já que os direitos dos cidadãos são iguais, 
aguardo solução.” Imóvel de inscrição cadastral nº 01.03.005.0069.000.
Foram juntados ao requerimento cópia dos documentos pessoais da requerente.
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Ofício nº 140/2013, 
expedido pela  COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Brumadinho, devidamente assinado pelo coordenador da Defesa Civil 
Fernando Henriques de Assis.
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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em decorrência do grande volume de chuvas que atingiu o vale do Rio Paraopeba, região em que se encontra o Município de Brumadinho, 
a Administração Municipal sancionou a Lei Complementar nº 066/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de 
Crédito Tributário relativo ao IPTU do exercício de 2012, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 066/2012
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício de 2012, incidente sobre imó-
veis edificados atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012.
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Parágrafo Único – A remissão se restringe aos imóveis residenciais e alcança os proprietários de apenas 1 (um) imóvel.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MARIA BEATRIZ DE MELO SILVA DINIZ, proprietária do imóvel 
de índice cadastral nº 01.03.005.0069.000, situado na Pça Coronel Alberto Cambraia, nº 92, Bairro Santo Antônio, neste município, NÃO apre-
sentou cópia do registro imobiliário do referido imóvel. Assim, faltam elementos suficientes para análise do mérito.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Pelo exposto, com fundamento nos artigo 267, inciso VI e 295, inciso III do Código de Processo Civil:
1) Declaro Extinto o processo Administrativo Tributário sem resolução de mérito, incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
01.03.005.0069.000 de propriedade de MARIA BEATRIZ DE MELO SILVA DINIZ;
2) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências 
cabíveis.
3) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Ofício FISCAL nº 0043/2014/DAF-SMF
Brumadinho, 06 de fevereiro de 2014.
A Sra. Angela Brígida Braga
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATs
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Ref.: Restituição de ISSQN.
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000661/2014, em que o contribuinte JOSE CRUZ DE 
ALMEIDA, CPF: 127.758.436-20, vêm requerer a restituição do imposto municipal (ISSQN) em função do cancelamento da nota fiscal avulsa 
14878, analisei os seguintes documentos:
1.Requerimento anexo com o processo nº 000661/2014.
2.CPF.
3.Nota fiscal 14878.
4.Comprovante de pagamento original.
5.Declaração emitida pelo CEP - Centro de Ensino Profissionalizante.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado esta inscrito no CUC – Cadastro Único de Contribuinte sob o número 019789, e alega em seu requerimento que 
a nota foi cancelada por ter sido emitida indevidamente.
Em função disso a tomadora dos serviços à pessoa jurídica CEP – Centro de Ensino Profissionalizante emitiu declaração conforme trecho trans-
crito abaixo:
“Justificamos o cancelamento da NOTA FISCAL ELETRONICA, nº 14878, emitida em 20.11.2013, pela empresa SOCORRO SÃO JOSE LTDA, CNPJ: 
19.526.656/0001-70 em face da necessidade de fornecimento dos itens e não apenas de montagem de motor usado e chassi usado”. 
Ocorre que, em primeiro lugar o citado documento fiscal não se trata de NFe - Nota Fiscal Eletrônica e sim nota fiscal avulsa previsto no Decre-
to 115/2009, em segundo a nota fiscal não foi emitida em nome da empresa Socorro São Jose Ltda, CNPJ: 19.526.656/0001-70 e sim do Sr. Jose 
Cruz de Almeida, CPF: 127.758.436/20.
Perante o exposto concluo que;
1-Não há conformidade entre os dados descritos na declaração fornecida pelo tomador, no que se refere aos dados do prestador descrito na 
nota fiscal, pois a empresa Socorro São Jose Ltda não figura como parte do ato jurídico.
2-Sugiro que se apresente, caso tenham, o contrato de prestação de serviços e nova declaração com os dados corretos.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
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