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Brumadinho, terça-feira, 18 de setembro de 2013  Ano 1 Edição 40

1ª Marcha para Jesus em 
Brumadinho durante o Fest Gospel

O evento contou com a 
participação de várias igrejas 
evangélicas de Brumadinho 
e levou centenas de pesso-
as para as ruas da cidade no 
último sábado, dia 14 de se-
tembro. O 7º Fest Gospel de 

tarde, os fieis puderam par-
ticipar de orações, músicas e 
pregação da palavra.  Vários 
cantores regionais abrilhan-
taram a noite com canções 
especiais. O Pastor Edmilson 
Miguel Júlio, um dos princi-

Thiago França

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Brumadinho teve também a 
primeira edição da Marcha 
para Jesus, que saiu da Poli-
clínica passando pelo Cen-
tro da cidade até o espaço 
de eventos ao lado da Qua-
dra de Esportes. Durante a 

pais convidados participou 
do evento que teve barraqui-
nhas e apresentações cultu-
rais. No final da noite, os fieis 
curtiram o show gospel com 
o cantor Kleber Lucas agitou 
o público.
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Secretaria Municipal de Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 0039/2011
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU
CONTRIBUINTE:  GREGÓRIO DE OLIVEIRA NETO
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 0039/2011, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GREGÓRIO DE OLIVEIRA NETO “solicita reconhecimento da 
situação de isenção na forma do art. 1º e Parágrafo Único, inciso III, da Lei Complementar nº 049/2006”
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópia de documento pessoal do requerente, Laudo médico de profissional especiali-
zado em neurologia, Atestado Médico de profissional pertencente ao Programa de Saúde da Família – PSF/SUS. 
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Boletim Imobiliário e cópia da lei Complementar nº 049/2006. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que mencio-
na e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
Art. 1º - Será isento de pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovada, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.
Parágrafo único – Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, para efeitos desta lei:
(...)
II – Alienação mental
(...)
Art. 2º - Ao requerer a isenção de que trata o artigo anterior, o interessado pessoalmente ou através de seu representante legal, apresentará 
laudo médico profissional especializado que será submetido ao médico do Programa de Saúde da Família – PSF a que tiver circunscrito a 
quem caberá atestar a doença. 
Art. 4º -  A isenção tributária de que se refere esta Lei abrange:
I – todos os tributos de competência do Município inscritos ou não em dívida, em fase de cobrança administrativa ou judicial;
II – todos os contribuintes que, se enquadrando nas situações previstas nos artigos 1º e 2º, requererem o benefício na forma da lei.
Art. 5º - As isenções de que trata esta Lei Complementar será objeto de Decreto do Chefe do Poder executivo, dele fazendo parte integrante os 
laudos e atestados a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção de que trata o art. 62 do Código Tributário Municipal aos 
contribuintes que se enquadram em uma das duas (ou nas duas) situações previstas no parágrafo 1º e estabeleceu como conditio sine qua 
non a comprovação, junto à Administração, de que é portador de doença grave, observando-se que tal doença deverá, necessariamente, estar 
prevista no rol apresentado pelo legislador.    

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O



Brumadinho, 18 de setembro de 2013 Página 3 de 4Diário Oficial de Brumadinho - Edição 40

"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

Em análise da documentação acostada, verificamos que o Laudo Médico especialista em neurologia aponta que “o paciente Gregório de Oli-
veira Neto apresenta quadro de alienação mental, crise demencial crônica (...) CID G 45”
Em atendimento ao disposto no art. 2º da lei supra, o relatório em comento foi submetido à apreciação do Médico do Programa de Saúde 
da Família PSF/SUS, a Drª. José Ernesto Teixeira, o qual veio atestar, em conformidade com o profissional especializado, que o paciente, aqui 
requerente, se encontra incapacitado para o trabalho definitivamente, devido a sequela de acidente ocorrido em 1986. Apresenta alienação 
mental, estando, portanto, incapaz física e mentalmente”.
Destarte, restou satisfatoriamente provado que o contribuinte, ora requerente, é portador de doença grave, assim declarada pela legislação 
municipal, devendo, por conseguinte, a ele ser concedido o benefício da isenção do IPTU, objeto do requerimento.
In casu, o requerimento do benefício de isenção data do ano de 2011, devendo este ano ser considerado como limite da retroação para efeitos 
da concessão do benefício. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigo1º e Parágrafo Único, e artigos 2º e 4º da Lei Com-
plementar Municipal nº 049/2006:
a) MANIFESTO FAVORAVELMENTE ao pedido de isenção de IPTU postulado pelo requerente/contribuinte GREGÓRIO DE OLIVEIRA NETO ser 
portador de alienação mental, devidamente comprovada junto à Administração;
b) Sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria Geral do Município para que prepare a minuta do Decreto de Isenção, em obediên-
cia ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 049/2006; 
c) Após o Ato do Chefe do Executivo, seja o contribuinte INTIMADO para ciência.
d) Tendo em vista que o valor alcançado para efeito de isenção  ultrapassa o teto estabelecido no art.247 do CTN, determino a remessa dos 
presentes autos à instância superior para exame necessário.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 02 de setembro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIAZAÇÃO – Protocolo
Encaminho a presente SOLICITAÇÃO à Marciléa Batista de Souza Matozinhos, funcionária o Departamento de Arrecadação/Setor de Cadastro a 
fim de prestar informações e requer, se for o caso, especificar e ou juntar provas que entender necessárias, nos termos doartigo 229 do CTM.
Brumadinho, 02 de maio de 2011.
Angela Brígida Braga
Responsável pelo Setor de PATs

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 0002/2011
REFERÊNCIA: Isenção e Restituição de IPTU/2010
CONTRIBUINTE:  Carlos Eduardo de Carvalho
Em atendimento ao disposto no artigo 229 da Lei 940/97 – CTM – venho prestar as seguintes INFORMAÇÕES:
No Cadastro Imobiliário Municipal, constante nos arquivos do Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Bru-
madinho consta que o Sr. CARLOS EDUARDO DE CARVALHO  é proprietário de 01 (um) lote com área de 1058 m² (um mil e cinqüenta e oito 
metros quadrados), cuja Inscrição Cadastral está registrada sob o nº 01.62.009.0004.000. 
Não constam débitos anteriores lançados em desfavor do contribuinte em questão.
Requer a juntada de Boletim do Cadastro Imobiliário emitida pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização do Município de Brumadinho/
MG.     
Prefeitura Municipal de Brumadinho, 02 de maio de 2011.
Marciléa Batista de Souza Matozinhos
Funcionária do DAF/Setor Cadastro

Sr. Dr. João Batista
Solicito a gentileza de fazer revisão e , principalmente, correção dos trabalhos acerca de isenção de tributos municipais.
Esclareço que tal revisão significa economia de tempo e de material haja vista que esta pode ser considerada a peça piloto para a solução de 
outros 16 (dezesseis) processos de pedidos semelhantes, diferenciados apenas pelo tipo de enfermidade.
Desde já agradeço
Angela Brígida Braga
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Secretaria Municipal de Obras

TORNA PUBLICO TP 003/2013 – OBJ: OBRAS REFORMA TELHADO E PINTURA POLICLINICA MUNICIPAL – DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-
3.3.90.39.00 – ABERTURA: 10/10/2013 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - CONTA-
TO: 031 3571 6985

Atos do Legislativo

PORTARIA Nº 34/2013
"Declara ponto facultativo no âmbito do Legislativo Municipal".
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e visando dar continuida-
de ao cumprimento das disposições da Resolução n. 08/2007 de 27 de setembro de 2.007, 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 421 de 1979 instituiu o dia 24 de setembro como sendo feriado religioso no município, reservado a 
Nossa Senhora das Mercês,
CONSIDERANDO que o dia 24 de setembro de 2013 será uma terça-feira,
CONSIDERANDO, que na segunda-feira dia 23 de setembro de 2013 a demanda dos serviços públicos é diminuta, e finalmente, 
CONSIDERANDO a necessidade e oportunidade de se promover economia de gastos com o funcionamento da máquina administrativa muni-
cipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam suspensas as atividades da Câmara Municipal de Brumadinho no dia 23 de setembro de 2013.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Brumadinho, 18 de setembro de 2013
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA
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