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Começa a pavimentação da 
estrada da Conquistinha

Prazo de conclusão da obra é de 90 dias. Máquinas já estão no local
Mais uma obra muito 

aguardada pela população 
começa a virar realidade em 
Brumadinho. A pavimenta-
ção da estrada da Conquisti-
nha teve início nesta segun-
da-feira, 31 de março. Serão 
asfaltados quatro quilôme-
tros no trecho entre a Cohab 
e o trevo de São Joaquim de 
Bicas. O prazo de conclusão 
da obra é de 90 dias.

Neste domingo, 30 de 
março, ao prestigiar uma 
partida de futebol pela Copa 
Brumadinho, no campo do 
Canelão, na Cohab, o Prefei-
to Brandão comunicou ofi-
cialmente à comunidade o 
início do asfaltamento da es-
trada da Conquistinha. Bran-
dão destacou a importân-
cia da obra e o empenho da 
Prefeitura para concretizar o 
projeto. “Trabalhamos muito 
para a realização dessa obra, 
que tem desdobramentos 
significativos na preserva-
ção ambiental, além de con-
tribuir para melhorar a qua-
lidade de vida da população 
do nosso município”, afirmou 
Brandão. 

O projeto foi viabilizado 
em dezembro do ano pas-

rações de extração de miné-
rio. 

A falta de pavimentação 
na estrada da Conquistinha 
gera muitos transtornos 
aos moradores da região e 
às empresas que a utilizam. 
Em época de chuva, o tráfe-
go torna-se muito difícil na 
via, que é usada pelas mi-
neradoras para o transporte 

Talles Costa

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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sado com a assinatura de 
um acordo entre a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, e a minera-
dora MMX, responsável pela 
execução da obra. A empre-
sa assumiu o compromisso 
de realizar a pavimentação, 
em condicionante ambien-
tal, como forma de retorno 
ao município por suas ope-

do minério de ferro.
Além do grande alcan-

ce socioambiental e econô-
mico, a obra integra uma sé-
rie de ações da Prefeitura na 
área de infraestrutura viária. 
Com o asfaltamento da es-
trada da Conquistinha, a Pre-
feitura avança nos projetos 
para melhorar a estrutura vi-
ária e acesso ao município.

Brumadinho, segunda-feira, 31 de março de 2014  Ano 2 Edição 157

Anúncio foi feito pelo Prefeito Brandão no 
domingo (30), no estádio Antônio Silval da Silva 
Lima, durante jogo da Copa Brumadinho..
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Secretaria Municipal de Ação Social | SINE BRUMADINHO

Vagas de emprego disponíveis no SINE BRUMADINHO
Endereço: Praça Paulo Alves Moreira, 57 - Loja 4B
CEP: 35460-000
Telefone: (31) 3571-3847
E-mail: sine.brumadinho@trabalho.mg.gov.br
Horário de funcionamento: 8h às 16h30 (estando aberto para prestar informações até às 17h)

EMPRESAS FUNÇÃO
Nº DE 

VAGAS
SEXO SALÁRIO

Empresa 1 Auxiliar de Cozinha 01 Feminino
Salario a combinar 
Não exige experiência 

Empresa 2 Padeiro 01 Masculino
Salario de 1.400,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 3
Professor de informática 
(no ensino superior)

01 Indiferente
Salario a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 3
Professor de contabili-
dade

01 Indiferente
Salario a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 4 Carpinteiro 02 Masculino
Salario de 1.288,19
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 5 Pintor 01 Masculino
Salario de 1.250,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 6 Pedreiro 10 Masculino
Salario a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 7 Auxiliar de Limpeza 04 Indiferente
Salario de 780,00
Não exige experiência 

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1º termo aditivo ao Contrato de Locação nº 062/2013. Locador: SINDICATO DOS TRABA-
LHADORES, Prorrogação de prazo até 12/02/2015, valor total R$165.410,16. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º aditivo ao Contrato de Locação nº 003/2013. Locador: IVETE ELAINE ALVES DO CARMO, 
prorrogação de prazo até 14/02/2014, valor mensal R$4.249,11. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal  da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 569/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento de IPTU a maior
REQUERENTE: MIRIAM CAMPOS JORDÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 569/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual a contribuinte MIRIAM CAMPOS JORDÃO solicita restituição do pagamento refe-

ASSINATURA DIGITAL
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Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 
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rente aos IPTU exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 devido pagamento a maior, bem como correção da área do terreno de acordo com 
escritura e registro do imóvel, conforme alega no requerimento de fls. 02 dos autos e comprovantes em anexo.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal da requerente, guia de recolhimento do IPTU/2013, 
ficha financeira do parcelamento do exercício 2008, cópias das parcelas 4,5,6 exercício 2012 com seus respectivos comprovantes, cópias da 
guias de parcelamento de dívida ativa e seus respectivos pagamentos, exercício 2009, 2010 e 2011, referente ao imóvel de inscrição cadastral 
nº 01.19.004.0016.000.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação a Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Agrimensor CREA-MG 129.444-D da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Extrato do Processo de Dívida Ativa nº 0000025587 e BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário.
Por meio de Ofícios, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no seguinte sentido:
Ofício nº 106/2013.
 “Em atendimento ao PAT nº 569/2013, constatei o registro de entradas para o Município de Brumadinho nos valores de:
- R$36,34, R$36,34 e R$36,30, correspondentes as parcelas 04, 05 e 06 do IPTU 2012 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, pagas na Caixa 
Econômica Federal, nos dias 15/05/2012, 14/06/2012 e 12/07/2012, respectivamente, sendo R$ 19,99 de contribuição de iluminação pública e 
R$88,99 de IPTU.
 Processo de parcelamento de dívida ativa nº 25587, valor total R$796,10, pagos em 09 parcelas, referentes a IPTU dos exercício de 2009, 2010 
e 2011 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, sendo R$194,84 de contribuição de iluminação pública, R$598,76 de IPTU, R$2,50 de taxa 
de expediente e acréscimo posterior nas parcelas de R$41,09 de juros e multas, pagos da seguinte forma, 
- R$91,56, correspondente a 1ª parcela, paga no dia 14/04/2012;
- R$89,94, correspondente a 2ª parcela, paga no dia 12/05/2012;
- R$90,83, correspondente a 3ª parcela, paga no dia 14/06/2012;
- R$91,71, correspondente a 4ª parcela, paga no dia 16/07/2012;
- R$92,59, correspondente a 5ª parcela, paga no dia 14/08/2012;
- R$93,47, correspondente a 6ª parcela, paga no dia 12/09/2012;
- R$95,77, correspondente a 7ª parcela, paga no dia 18/10/2012;
- R$95,23, correspondente a 8ª parcela, paga no dia 12/11/2012;
- R$96,09, correspondente a 9ª parcela, paga no dia 15/12/2012;
- R$187,80 correspondente a parcela única com desconto do IPTU 2013 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, paga na Caixa Econômica 
Federal, no dia 10/05/2013, sendo R$34,00 de contribuição de iluminação pública, R$151,30 de IPTU e R$ 2,50 de taxa de expediente.”   
Ofício nº 115/2013.
 “Em atendimento ao PAT nº 569/2013, após Nota Técnica emitida em 03 de outubro de 2013 pela Secretaria Municipal de Planejamento, a 
qual constatou a divergência na área do lote 16 da quadra 04, Bairro São Conrado, informo que os valores pagos a maior do referido imóvel 
são:
- R$ 8,61 referente a 2009, sendo R$6,38 de IPTU e R$2,23 de juros/multa;
- R$67,34 referente a 2010, sendo R$51,00 de IPTU e R$16,34 de juros/multa;
- R$38,43 referente a 2011, sendo R$34,00 de IPTU e R$4,43 de juros/multa;
- R$17,00 referente a 2012, correspondente apenas a IPTU;
- R$28,90 referente a 2013, correspondente apenas a IPTU.
  Portanto, o valor total pago a maior é de R$160,28.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
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 detida análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MIRIAN CAMPOS JORDÃO recolheu valor a maior de 
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R$160,28 (cento e sessenta reais e vinte e oito centavos) do IPTU referente aos anos fiscais de 2009,2010,2011, parcelas 04, 05 e 06 do exercício 
de 2012 e cota única do exercício de 2013, incidente sobre o imóvel cadastrado sob o nº 01.19.004.0016.000 sobre a área de 445,00m², quando 
a área correta é 360,00m², conforme Nota Técnica de medição do lote assinada por Franco Lopes Lacerda, engenheiro agrimensor da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Coordenação. 
No entanto, efetuando as devidas correções no cadastro do imóvel, o IPTU exercício 2012 ficou com um saldo devedor de  R$5,52 (cinco reais e 
cinqüenta e dois centavos), devendo o mesmo ser compensado no crédito da requerente, ficando um valor a ser restituído de R$154,76 (cento 
e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos.)
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pela contribuinte MIRIAN CAMPOS JORDÃO;
2. Determino a restituição do valor pago a maior de R$154,76 (cento e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos), incidente sobre o 
imóvel de índice cadastral nº 01.19.004.0016.000, devendo a restituição ser paga por meio de Cheque Administrativo em nome de MIRIAN 
CAMPOS JORDÃO;
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
a mesma ciente de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias; 
5. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabe-
lecido no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 101/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 576/2012, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, “requer lança-
mento da área edificada bem como isenção de IPTU do imóvel de inscrição cadastral nº 01.25.0020.0021.000, nos termos da lei 060/2010 com 
as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do contribuinte, histórico de crédito, comprovante de residência, cópia da 
Escritura Pública de Doação do imóvel em referência e Declaração de Responsabilidade de Irani de Paula Mota.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel, Laudo de Vistoria n° 019/2014, 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) 
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 
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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 GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, proprietário do imó-
vel de índice cadastral nº 01.25.020.0021.000, situado na rua Camélia, nº 100, Bairro Progresso Casa Nossa, neste município, alcança o benefí-
cio da isenção previsto na Lei Complementar 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 150,00m² (cento e cinqüenta 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 92,80m² (noventa e dois metros e oitenta 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, GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, 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 GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da 
área edificada, bem como o cancelamento do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2012 e 2013 incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.020.0021.000 de propriedade de GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, em face das informações cadastrais fornecidas 
pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
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, 27 de fevereiro 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) 
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;
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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

Secretaria Municipal de Planejamento

  AUTO DE INFRAÇÃO  nº  004/2014 – 27.03.2014

01 – IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
RANDER GUSTAVO FERREIRA

ENDEREÇO RESIDENCIAL/comercial
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 525/304 BLOCO 2 BAIRRO FLORESTA –BELO HORIZONTE

ENDEREÇO DA  OBRA
 Rua Hum, Parque das Andorinhas

LOTE 12 QUADRA 08
                       ‘PARQUE DAS ANDORINHAS”

RESPONSÁVEL TÉCNICO
XXXXXXXXXXXXXX

CREA
XXXXXXXXXXX

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL
               

02 – INFRAÇÃO – ART. 109 E 115 DA Lei Municipal 1149/2000
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Inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes, 5 (cinco) UFB’s (Unidade Fiscal de Brumadinho); 
Inobservância das prescrições sobre medidas e equipamentos de combate e prevenção contra incêndio, 5 (cinco) 
UFB’s (Unidade Fiscal de Brumadinho).
Início ou execução de obras sem licença, sem a aprovação do projeto arquitetônico ou em desacordo com o proje-
to aprovado, 0,01 (um centésimo) da UFB (Unidade Fiscal de Brumadinho) por metro quadrado ou fração;
Falta de projeto aprovado e demais documentos exigidos no local da obra, 1 (uma) UFB (Unidade Fiscal de Bruma-
dinho);
Obra sendo executada sem observância do AUTO DE EMBARGO 009/2013, reincidência das infrações, podendo ser 
acrescida a multa em dobro.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO invadindo rua, passeios -  03(três) UFB Lei Municipal 1359/2003 
Invasão da Via Pública executando passeio sem observância dos limites do lote invadindo a via pública – CCB.
Ocupação de prédio sem o respectivo “Habite-se”, 5 (cinco) UFB’s (Unidade Fiscal de Brumadinho);

03 – DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO

Lei Municipal nº 1149/2000 – Código Municipal de Obras, em especial em seus artigos 109, 110 e 115.
Lei Municipal 1438/2004 – Lei de Uso e ocupação do solo, 
Decreto municipal nº 125/2009 – que regulamenta a ação fiscalizadora.
Lei Municipal 1359/2003 – Código de Posturas.
DECISÃO JUDICIAL DE EMBARGO DO EMPREENDIMENTO.
NÃO ATENDIMENTO AO EMBARGO Nº 009/2013.

04 – PENALIDADES

APLICAÇÃO DE MULTAS EM ATENDIMENTO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL 1149/2000 – CÓDIGO MUNI-
CIPAL DE OBRAS – LEI 940/97 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS NESTE AUTO DE 
INFRAÇÃO, COM AGRAVANTE DE NÃO CUMPRIMENTO AO AUTO DE EMBARGO Nº 009/2013 .

PARA EFEITOS LEGAIS FOI LAVRADO O PRESENTE AUTO, FICANDO O PROPRIETARIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO IN-
TIMADO A EFETUAR JUNTO AO ORGÃO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMA-
DINHO O RECOLHIMENTO DE MULTAS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1.149/2000 – CÓDIGO DE OBRAS 
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONFORME DISPOSTO NO ART. 109 DA LEI 1.149/2000(CÓDIGO DE OBRAS) sendo 
prazo para recurso de 10 (dez) dias, Decreto Municipal 129/2009.
O não pagamento das multas no prazo previsto será cumprido o que determina a Lei Municipal nº 1149/2000, 
em seu artigo 118, sendo inscrita em dívida ativa, e os infratores que em debito de multas não poderão receber 
quaisquer garantias ou créditos com a Prefeitura Municipal de Brumadinho, participar de licitação ou transacionar, 
a qualquer título, com a administração Municipal, e ainda correção monetária conforme Art. 119 da Lei Municipal 
1.149/2000 e Legislação correlatas.

05 – FISCAL DE OBRAS  MARIA ALICE DA SILVA                            MATRÍCULA: 173

Brumadinho, 27 de março de 2014

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:   
                  

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº 002/2014 – 27.03.2014

01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR

NOME
RANDER GUSTAVO FERREIRA 

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Av. Assis Chateaubriand, 525/304 bloco 2, Bairro Floresta -  30.150-100
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CPF/ INSCRIÇAO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA

ENDEREÇO
 Rua UM, Parque das Andorinhas

LOTE 12 QUADRA   08 BAIRRO PARQUE DAS ANDORINHAS

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

04 - PENALIDADES

O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 10(DEZ) DIAS, AOS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O(a)   
INFRATOR(a) AS SEGUINTES PENALIDADES:
AUTO DE INFRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTAS, CONFORME ART. 109 DA LEI 1.149/2000 – Código Municipal de Obras e Decreto 
municipal 125/2009.
Fica o infrator (a) acima intimado a não prosseguir a obra, em atendimento ao Código Municipal de Obras – Lei Municipal 
1149/2000 e Lei Municipal 1438/2004 e conforme determinação judicial.

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS:  Maria Alice da Silva  MATRÍCULA: 173

BRUMADINHO, 27 de março de 2004.

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA                                      HORA                                 DOC.IDENT.:      

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO ESTANDO CIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:
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