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Prefeitura inicia
vacinação contra a gripe 

Campanha começa segunda-feira, 4 de maio, nas unidades de saúde do município

A Prefeitura inicia nes-
ta segunda-feira, 4 de 
maio, a campanha de 
vacinação contra a gri-
pe nos postos de saú-
de de Brumadinho. Além 
de imunizar a popula-
ção contra a Gripe H1N1, 
a vacina também prote-
ge contra outros dois ti-
pos do vírus Influenza - A 
(H3N2) e B. 

A dose estará disponí-
vel na rede pública pa-
ra bebês a partir dos seis 
meses e crianças meno-
res de cinco anos de ida-
de, idosos a partir dos 60 

Foto: Thiago França Duarte
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anos, gestantes, puérpe-
ras (mulheres que tive-
ram filhos nos últimos 45 
dias), indígenas, pessoas 
com doenças crônicas e 
os profissionais de saúde.

A vacinação contra a 
influenza é fundamental 
para evitar complicações 
decorrentes da gripe e 
doenças graves, como a 
pneumonia. A Secretaria 
Municipal de Saúde es-
clarece à população que 
a vacina não causa a gri-
pe em quem tomar a do-
se, já que é composta 
apenas de partículas do 

vírus que são incapazes 
de causar qualquer infec-
ção.

Neste ano, o Dia D da 
campanha de vacinação 
contra a gripe, com pos-
tos fixos e volantes, se-
rá realizado no dia 9 de 
maio.

Comumente conheci-
da como gripe, a influen-
za é uma doença viral 
aguda, geralmente be-
nigna. Frequentemente 
é caracterizada por início 
abrupto dos sintomas, 
incluindo febre, calafrios, 
tremores, dor de cabeça 

e mialgia, além dos sin-
tomas respiratórios com 
tosse seca, dor de gar-
ganta e coriza.

A infecção geralmente 
dura uma semana e com 
os sintomas persistindo 
por alguns dias, sendo a 
febre o mais importan-
te. Algumas pessoas, co-
mo idosos, crianças mais 
novas, gestantes e debi-
litadas possuem um ris-
co maior de desenvolver 
complicações devido à 
influenza. A melhor ma-
neira de prevenir é se va-
cinar todo ano.
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Conselhos Municipais

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 29 DE ABRIL DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 05/05/2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº16 de 07/04/15;
16:20 - Informes rápidos;
16:30 -  Esclarecimentos e discussões sobre a Regularização Fundiária;
17:00 - Apreciação e aprovação, ou não, de projeto em ZC N° 106/2015;
17:30 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; comdespbrumadinho@gmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho-Aviso de Licitação: Pregão Presencial.007/15- Contrat. de empresa p/ prest. de serv. de confecção de carimbos, du-
rante o exercício de 2015. Abertura:15/05/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio 
Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho-Torna público que a empresa Comercial Logística de Informática LTDA, impetrou recurso contrário à decisão da Pre-
goeira para o item 19-Monitor de Vídeo Led, do Pregão Presencial 021/2015 Aquisição de Material/equipamento de Informática. Fica aberto o 
prazo de contra razoar, conforme edital. Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 97/14, Aquisição de Mobiliário p/a Sec. Educação. Abertura dos Envelo-
pes de Habilitação das empresas: Al Comercio de Mat. de Esc.Ltda , Suprilider Comercio Ltda no dia 30/04/2015 as 10:00 Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

Ofício FISCAL nº 0097/2014/SMF-DAF
Brumadinho, 14 de Abril de 2015.
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 00601/2013, em que a empresa GAIA CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA ME, CNPJ: 10.751.950/0001-01, vem requerer a revisão do lançamento referente a notificação nº 001553/2012, analisei os 
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seguintes documentos;
1.Notificação nº: 001553/2012.
2.Comprovante de pagamento efetuado em Betim.
3.Notas fiscais nº 119, 121, 125, 127 e 132.
4.Boletos 22696313 e 23105896,emitidas pela PMB.
5.Notificação preliminar 113/2014.
6.Contrato de prestação de serviços.
7.ARTs.
8.Relatório de execução dos serviços.
9.Quarta alteração contratual.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado é empresa prestadora de serviços e tem por finalidade, conforme disposto em seu Contrato Social e Cartão de 
CNPJ:
Contrato Social:
“CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO”.
(...) consultoria ambiental e projetos.”
CNPJ com CNAE:
“CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
O contribuinte, que de acordo com documentos é prestador de serviços sediado neste município, alega em seu pedido que os impostos refe-
rentes às bases de cálculo constantes nas notas fiscais nº 119, 121, 125, 127 e 132 dos meses de Novembro/2011, fevereiro/2012 e março/2012, 
foram retidos na fonte pelos seus tomadores.
Porem, no tocante a retenção na fonte dos serviços previstos na LC 116/2003, passemos a considerar:
1-Regra Geral
A regra geral para o cálculo e recolhimento do ISS é a que dispõe o artigo 3º da Lei Complementar 116, que considera o serviço prestado e o ISS 
devido no município onde está estabelecido o prestador de serviços. 
“LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 
(...) 
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador,(...)”
2- Exceções 
Esta mesma norma prevê que, para determinados serviços, o ISS é considerado devido no local onde o serviço for prestado: 
“Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local.
(...)
Com relação ao art. 4º, desta mesma lei vejamos:
“Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente 
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agên-
cia, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.”
A jurisprudência esta se consolidando no sentido de que, o tributo será devido no local da prestação do serviço, ressalvada a hipótese de que o 
prestador realize os serviços a partir da matriz, ou seja, se existir um escritório, filial, agência ou qualquer outra designação, no local de prestação 
do serviço, o tributo será recolhido para o ente do local em que se realizou o serviço. 
Vejamos algumas decisões sobre o tema:
(i)
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 
IMPOSSIBILIDADE.
PARTES DIFERENTES.
1. Essa Corte tem entendimento pacífico de que o Município competente para a cobrança do ISSQN é o do local da efetiva prestação de serviços, 
pois é nesse local que se verifica o fato gerador. REsp 1.117.121/SP, repetitivo. Omissão inexistente nesse ponto. 
2. Exige-se para a configuração da coisa julgada que a ação anterior tenha transitado em julgado e que seja idêntica à que esteja sob análise. O 
próprio código de Processo Civil cuidou de definir o que sejam ações idênticas, no § 2º do art. 301, verbis : "Uma ação é idêntica à outra quando 
tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. " Tal não ocorre no caso concreto, em que as partes são outras.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à análise da alegação de ocorrência de coisa julgada, sem 
alteração do resultado do julgamento.
(EDcl no AgRg no REsp 1280778/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 13/03/2012)
(ii)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FIM.
1. Cinge-se a controvérsia em saber qual Município é titular do crédito de ISSQN: o Município de Cariacica, onde é prestado o serviço desen-
volvido pelo contribuinte (lavanderia); ou o Município de Vitória, local da filial administrativa da empresa (captação de clientela,entrega da 
mercadoria e pagamento).
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2. Considera-se como local do estabelecimento prestador a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a ativi-
dade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica. 
3. No presente caso, o Município de Vitória (recorrente) não é o local da prestação de serviços, mas sim onde se executam as atividades de cap-
tação da clientela (atividade meio). Portanto, não pode o recorrente ser o beneficiário do tributo. 
4. A jurisprudência do STJ afirma que, "envolvendo a atividade, bens e serviços, a realidade econômica que interessa ao Direito Tributário impõe 
aferir o desígnio final pretendido pelo sujeito passivo tributário, distinguindo-se a atividade meio, da atividade fim, esta última o substrato da 
hipótese de incidência." (REsp 805.317, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ 17.8.2006).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1251753/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/10/2011)
Os serviços constantes nos documentos da requerente são os previstos nos subitens:
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo e paisagismo.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Os serviços efetivamente prestados e descritos no contrato de prestação de serviços e notas fiscais acostados no processo se enquadram no 
subitem 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo e paisagismo, com respectiva alíquota de 2%, conforme 
Lei complementar Municipal 061/2010.
Desta forma, e afim de se manter uma uniformidade de entendimento sobre o assunto, passo as seguintes conclusões:
1-O imposto sobre serviços relacionados no subitem 7.01 deve ser recolhido no município sede da empresa, considerando o que diz o art. 3º da 
Lc. 116/2003, pois os serviços relacionados neste subitem não estão inclusos nos incisos I a XXII deste mesmo artigo.
2-No que tange ao conceito de estabelecimento prestador, dito no artigo 4º da lei citada, a Prefeitura de Brumadinho, através do Departamento 
de Arrecadação e Fiscalização vem se posicionando no sentido de que ao expressar que estabelecimento prestador é “o local onde o contribuin-
te desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrele¬vantes para caracterizá-lo as denominações de (...)”, este preceito considera como tal o espaço físico dotado de meios materiais e huma-
nos necessários para o exercício de suas atividades a todos e quaisquer interessados e não ex¬clusivamente a um único e determinado tomador.
3-O pressuposto para tal entendimento é que se considerasse como estabeleci¬mento prestador a dependência do tomador disponibilizada 
ao prestador para atender somente àquele, a regra geral expressa no “caput” do art. 3º da LC 116 se tornaria ineficaz, pois todos os serviços, sem 
exceção alguma, seriam tributados no local, no município onde fossem executados, resultando também em ne¬nhum efeito o disposto nos 
diversos incisos do referido art. 3º. 
Sendo assim, nego o pedido do requerente em excluir o lançamento com base nos documentos apresentados.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS - PAT’s 
OFÍCIO Nº 099/2015
REF.: PAT Nº 00601/2013
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
Senhor(a) Contribuinte,
Acolho integralmente o parecer do ilustre Agente Fiscal de Tributos, exarado no ofício nº 0097/2014 acostado aos autos de nº 70, 71, 72, 73 e 74, 
homologando os seus termos como DECISÂO ADMINISTRATIVA do presente processo, para que surta seus efeitos legais.
Por conseguinte, procede-se a remessa de cópia da DECISÂO ADMINISTRATIVA, ficando V.Sª INTIMADO, para os devidos fins de direito, de que 
poderá interpor RECURSO ADMINI STRATIVO para Junta de Recurso Fiscal do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Atenciosamente, 
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADINHO
Ao requerente
Gaia Consultoria Ambiental Ltda ME
CNPJ: 10.751.950/0001-01
SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAM

SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS - PAT’s 
OFÍCIO Nº 0100/2015
REF.: PAT Nº 00807/2014
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
Senhor(a) Contribuinte,



Brumadinho, 29 de abril de 2015 Página 5 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 418

"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
BRUMAD INHO

Acolho integralmente o parecer do ilustre Agente Fiscal de Tributos, exarado no ofício nº 00132/2015 acostado aos autos de nº 40, 41, 42, 43, 44 
e 45, homologando os seus termos como DECISÂO ADMINISTRATIVA do presente processo, para que surta seus efeitos legais.
Por conseguinte, procede-se a remessa de cópia da DECISÂO ADMINISTRATIVA, ficando V.Sª INTIMADO, para os devidos fins de direito, de que 
poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recurso Fiscal do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Atenciosamente,
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADINHO
Ao requerente
RBC Transportes de Cargas Ltda
CNPJ: 10.570.790/0001-02
SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAM

SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS - PAT’s 
OFÍCIO Nº 0101/2015
REF.: PAT Nº 00487/2013
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
Senhor(a) Contribuinte,
Acolho integralmente o parecer do ilustre Agente Fiscal de Tributos, exarado no ofício nº 00118/2014 acostado aos autos de nº 16, 17, 18, 19, 20 
e 21, homologando os seus termos como DECISÂO ADMINISTRATIVA do presente processo, para que surta seus efeitos legais.
Por conseguinte, procede-se a remessa de cópia da DECISÂO ADMINISTRATIVA, ficando V.Sª INTIMADO, para os devidos fins de direito, de que 
poderá interpor RECURSO ADMINI STRATIVO para Junta de Recurso Fiscal do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Atenciosamente,
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADINHO
Ao requerente
Casa Branca Transportes de Comercio Ltda ME
CNPJ: 03.931.047/0001-67
SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAM

SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
SETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS - PAT’s 
OFÍCIO Nº 0102/2015
REF.: PAT Nº 00476/2013
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
Senhor(a) Contribuinte,
Acolho integralmente o parecer do ilustre Agente Fiscal de Tributos, exarado no ofício nº 00133/2015 acostado aos autos de nº 11 e 12, homo-
logando os seus termos como DECISÂO ADMINISTRATIVA do presente processo, para que surta seus efeitos legais.
Por conseguinte, procede-se a remessa de cópia da DECISÂO ADMINISTRATIVA, ficando V.Sª INTIMADO, para os devidos fins de direito, de que 
poderá interpor RECURSO ADMINI STRATIVO para Junta de Recurso Fiscal do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Atenciosamente,
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADINHO
Ao requerente
Adailton Alves da Silva 
CPF: 515.279.953-72
SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAM

Ofício FISCAL nº 00118/2014/DAF-SMF
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
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 lançamento de débito de ISSQN impugnado pela empresa Casa 
Branca Transportes e Comercio Ltda ME, Cnpj: 03.931.047/0001-67, foi analisado os seguintes documentos;
1.Requerimento sob protocolo nº 000487/2013.
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2.Boleto de Pagamento DAM 12538795.
3.Nota Fiscal 326, emitida em 07.11.2011.
4.Contrato Particular de “Locação de Maquinas Veículos e Equipamentos”.
5.Cartão de CNPJ.
6.2ª alteração Contratual.
7.Notificação 00109/2014.
Segue relatório;
O contribuinte aqui qualificado como “locatária” argumenta em documento protocolado e anexo ao processo 000487/2013, que o objeto do 
contrato também anexado fls.13, 14 e 15, seria de LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, atividade que inocorre incidência de ISS, conforme disposto na 
lei complementar 116/2003, sendo assim, conforme análise da documentação apresentada e enumerada acima vamos aos fatos;
Assiste razão ao impugnante quando alega que o ISS não alcança a locação de bens móveis, subitem 3.01- Locação de bens móveis da lista ane-
xa a Lei complementar 116/2003, de 31.07.03, pois o mesmo foi vetado. Assim em função da legislação vigente não há que se falar em incidência 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza nas operações de locação de bens móveis.
No entanto, o assunto em discussão deve ser objeto de uma análise mais criteriosa, senão vejamos: 
O veto presidencial ao subitem 3.01 – Locação de bens móveis da lista de serviços alcançados pelo ISS, fundamentou-se na decisão do Supremo 
Tribunal Federal no RE – 116.121-3 SP. Nesta decisão, a corrente vencedora acolheu o entendimento que locação de bem móvel não é serviço.
Pois, serviço é uma obrigação de fazer e locação uma obrigação de dar, para afirmar vejamos parte do voto do excelentíssimo ministro Celso 
de Mello:
“(...) que a qualificação da locação de bens móveis, como serviço, para efeito de tributação municipal mediante a incidência do ISS, nada mais 
significa do que a inadmissível e arbitraria manipulação, por lei complementar, da repartição constitucional de competências impositivas, eis 
que o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens moveis”.   
Prossegue em seu voto:
“Cabe advertir, nesse ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois 
esse negócio jurídico considerando os elementos essências que Le compõe a estrutura material – não envolve a pratica de atos que consubs-
tanciam um prestare ou um facere”.
Do código civil, art. 565, se extrai:
“art.565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder á outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição”.
Ainda sobre locação de bem móvel, segundo Antonio Carlos Zarif, advogado e consultor:
“No contrato de locação a parte que se obriga a ceder á coisa e chamada de locador, aquele que desfrutará ouso e gozo do bem é o locatário. A 
retribuição pelo uso e gozo da coisa, que é o preço da locação, se denomina aluguel.”
Analisando o contrato juntado ao processo PAT 000487/13, afirmo que segundo o contrato apresentado e assinado entre as partes, as atividades 
exercidas não são a de LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS. Senão vejamos o que diz o referido documento:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(...) LOCADOR: RIFEL TRANSPORTES LTDA, e de outro, como LOCATARIA: CASA BRANCA TRANSPORTES E COMERCIO EPP, (...).
Cláusula 1ª: Objeto 
1.1-Tem por objetivo o presente instrumento a locação de caminhões de veiculo Trac/C, Trator M. Bens/Axor 334056x4, ano de fabricação 2006, 
renavan: 009073321402, chassi: 9bm9584716b510637, placa: DPC 8574.
1.2-A determinação do objeto e a utilização na prestação de serviços de transportes na Mina da Ferrous Emesa.
Cláusula 2ª: Obrigações do locador (Rifel)
2.1-Arcar com o pagamento das despesas dos equipamentos no âmbito deste contrato como manutenção preventiva.
2.2-Substituir o equipamento que se torne inoperante por motivo de abalroamento, incêndio, roubo ou furto, por outro do mesmo ou similar, 
no prazo de dez (10) dias.
2.3-A locadora deve cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares previstas na portaria 3214 lei 6514 do Ministério do Trabalho e em-
prego que se aplicam as atividades a serem executadas, bem como todas as normas internas de segurança e saúde ocupacional da contratante.
2.4-Qualquer multa aplicada a locatária pelo não cumprimento de normas será de sua inteira responsabilidade.
Clausula 3ª: Obrigações da locatária (Casa Branca Transportes)
3.1-Acompanhar e prestar informações solicitadas sempre que solicitado pelo locador.
3.2-Colocar a disposição da locadora todos os documentos e informações necessárias para a instrução deste comodato.
Portanto, pelo que consta expressamente no contrato (fls. 06,07 e 08), extrai-se que, neste caso, não há o que se falar em contrato de locação de 
bem móvel, pois em momento algum o locatário teve a coisa locada para seu uso e gozo, em todos os momentos quem administrou, usou, fez 
manutenção, assumiu responsabilidades sobre os sinistros e encargos sociais, em relação ao uso do equipamento foi o LOCADOR. 
Para um melhor entendimento, seguimos com as definições de LOCADOR e LOCATARIO, que segundo a Lei nº 8.245/9, subtraímos:
Na locação de coisas, o LOCADOR é toda pessoa física ou jurídica que cede o uso, gozo de um bem, móvel ou imóvel, já o LOCATARIO é toda 
pessoa física ou jurídica que recebe e serve-se do bem, mediante retribuição, com tempo determinado. (ART. 22, I e II da Lei nº. 8245/91)
De acordo com definição, percebemos que há conflitos sobre quem é o locador ou o locatário, levando em consideração as clausulas contratuais.
Para tanto o CTN - Código Tributário Nacional concede prerrogativa para a autoridade fiscal desconsiderar contratos “simulados” conforme 
determina o seu art. 116.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos:
(...)
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Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.
Diante do exposto, e pelo expresso nos documentos inclusos no processo, os bens em momento algum foram colocados à disposição do con-
tratante, mas sim utilizados pelo contratado para a execução dos serviços, aqui enquadrados como sendo o item 16, subitem 16.01 - Serviços 
de transporte de natureza municipal, da LC 116/2003, ficando desta forma evidente a atividade de prestar serviços e não de locação de equi-
pamentos.
Além disso, o contribuinte emitiu notas fiscais de prestação de serviços, evidenciando ainda mais o objeto principal e real do contrato, mesmo 
porque locação não é serviço não sendo possível, a emissão de nota fiscal serie A.
Perante o exposto concluo que:
1.As atividades exercidas pela empresa requerente se enquadram no subitem 16.01- Serviço de transporte de natureza municipal, com alíquota 
correspondente de 2%, conforme LC 061/10. 
2.A empresa emitiu notas fiscais serie A, para acobertar a atividade de locação, devendo ser notificada da irregularidade, pela autoridade com-
petente.
3.Sendo assim não há de se falar em restituição de valores requeridos pela empresa prestadora.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

Ofício FISCAL nº 0132/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
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 os lançamentos que originaram o pedido de restituição de valores 
pela empresa RBC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, Cnpj: 10.570.790/0001-02, foi analisado os seguintes documentos;
Requerimento sob protocolo nº 000807/2014.
2º Alteração Contratual.
Contrato de “Locação” Nº 15/2011.
Notas fiscais emitidas de números 77, 2012/01, 2012/2, 2012/3, 2012/4, 2012/9, 2012/10 e 2012/11.
Extrato do Simples Nacional janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro e dezembro do ano de 2012.
Documento de Arrecadação do Simples Nacional de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro e dezembro.
Segue relatório;
O contribuinte aqui qualificado como prestador dos serviços argumenta em documentos protocolados e anexos ao processo 000807/2014, que 
o objeto do contrato também em anexo seria de LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, atividade que inocorre incidência de ISS, conforme veto disposto 
na lei complementar 116/2003, sendo assim conforme análise da documentação apresentada e enumerada acima vamos aos fatos;
Assiste razão o impugnante quando alega que o imposto não alcança a locação de bens móveis, subitem 3.01- Locação de bens móveis da lista 
anexa a Lei complementar 116/2003, de 31.07.03, pois o mesmo foi vetado. Assim em função da legislação vigente não há que se falar em inci-
dência do imposto sobre serviços de qualquer natureza nas operações de locação de bens móveis.
No entanto, o assunto em discussão deve ser objeto de uma análise mais criteriosa, senão vejamos: 
O veto presidencial ao subitem 3.01 – Locação de bens móveis da lista de serviços alcançados pelo ISS, fundamentou-se na decisão do Supremo 
Tribunal Federal no RE – 116.121-3 SP. Nesta decisão, a corrente vencedora acolheu o entendimento que locação de bem móvel não é serviço.
Pois, serviço é uma obrigação de fazer e locação uma obrigação de dar, para afirmar vejamos parte do voto do excelentíssimo ministro Celso 
de Mello:
“(...) que a qualificação da locação de bens móveis, como serviço, para efeito de tributação municipal mediante a incidência do ISS, nada mais 
significa do que a inadmissível e arbitraria manipulação, por lei complementar, da repartição constitucional de competências impositivas, eis 
que o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens moveis”.   
Prossegue em seu voto:
“Cabe advertir, nesse ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois 
esse negócio jurídico considerando os elementos essências que Le compõe a estrutura material – não envolve a pratica de atos que consubs-
tanciam um prestare ou um facere”.
Do código civil, art. 565, se extrai:
“art.565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder á outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição”.
Ainda sobre locação de bem móvel, segundo Antonio Carlos Zarif, advogado e consultor:
“No contrato de locação a parte que se obriga a ceder á coisa e chamada de locador, aquele que desfrutará ouso e gozo do bem é o locatário. A 
retribuição pelo uso e gozo da coisa, que é o preço da locação, se denomina aluguel.”
Analisando o contrato juntado ao processo PAT/000807/14, afirmo que em nenhum momento houve locação de bem, mas sim prestação de 
serviços com emprego de CAMINHOES SCANIA. Ou seja, em tempo algum, o pretenso locador cedeu à locatária, veículos para uso e gozo destes. 
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Senão vejamos:
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 15/2011
Contrato de locação de veículo que entre si fazem, de um lado, como LOCADOR RBC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e de outro, como LOCA-
TARIA RIFEL TRANSPORTES LTDA, na forma abaixo:
Cláusula 1ª: Objeto 
- Tem por objeto o presente contrato a locação dos veículos abaixo especificados, de propriedade do LOCADOR.

MARCA MODELO ANO PLACA

SCANIA 420 2011 HMZ9797

SCANIA 420 2011 HMZ9898

SCANIA 420 2011 HMZ9696
Cláusula 2ª: Obrigações do Locador (RBC Transportes de Cargas Ltda)
2.1 - Arcar com as despesas do veículo locado no âmbito deste contrato como: MAUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; IMPOSTOS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS, bem como quaisquer outras despesas que sejam devidas.
2.2- Manter o veículo locado em perfeitas condições de uso, substituindo peças ou componentes desgastados, deficientes ou defeituosos, 
sendo de EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO LOCADOR a manutenção mecânica do veículo locado, respondendo este, em caso de quaisq 
uer defeitos ou quebra, pela sua reparação no menor prazo possível, se obrigando, em caso de demora superior a 01 dia, a substituir o veiculo 
por outro de iguais características. 
2.3-Substituir o veículo que se torne inoperante por motivo de abalroamento, incêndio, roubo ou furto, por outro do mesmo ou similar, no prazo 
de 05 dias.
2.4- (...).
2.5-FORNECER PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ora locado, responsabilizando-se por todos os encargos incidentes 
sobre a contratação de referido profissional.
Cláusula 3ª: Obrigações da Locatária (Rifel Transportes Ltda)
3.1- Efetuar o pagamento da locação nos moldes e prazos estabelecidos neste contrato.
Portanto, pelo que consta expressamente no contrato (fls. 06,07 e 08), extrai-se que, neste caso, não há o que se falar em contrato de locação de 
bem móvel, pois em momento algum o locatário teve a coisa locada para seu uso e gozo, em todos os momentos quem administrou, usou, fez 
manutenção, assumiu responsabilidades sobre os sinistros e encargos sociais, em relação ao uso do equipamento foi o LOCADOR. 
Para tanto o CTN - Código Tributário Nacional concede prerrogativa para a autoridade fiscal desconsiderar contratos “simulados” conforme 
determina o seu art. 116.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.
Diante do exposto, e pelo expresso nos documentos inclusos no processo, os bens em momento algum foram colocados à disposição do con-
tratante, mas sim utilizados pelo contratado para a execução dos serviços, aqui enquadrados como sendo o item 16, subitem 16.01 - Serviços 
de transporte de natureza municipal, da LC 116/2003, ficando desta forma evidente a atividade de prestar serviços e não de locação de equi-
pamentos.
Além disso, o contribuinte emitiu notas fiscais de prestação de serviços, evidenciando ainda mais o objeto principal e real do contrato, mesmo 
porque locação não é serviço não sendo possível, a emissão de nota fiscal serie A.
Perante o exposto concluo que;
As atividades exercidas pela empresa requerente se enquadram no subitem 16.01- Serviço de transporte de natureza municipal, com alíquota 
correspondente de 2%, conforme LC 061/10.
Os serviços relacionados neste subitem são de competência do município sede da empresa, considerando o art. 3º da Lc. 116/2003, pois os 
serviços relacionados estão inclusos nos incisos I a XXII deste mesmo artigo.
Os impostos foram devidamente recolhidos na DAS – Documento de Arrecadação do Simples, com as devidas alíquotas correspondentes.                                                       
Sendo assim não há de se falar em restituição de valores requeridos pela empresa prestadora.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

Ofício FISCAL nº 0133/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
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 lançamentos que originaram o pedido de restituição de valores 
pelo requerente ADAILTON ALVES DA SILVA, CPF: 515.279.953-72, foi analisado os seguintes documentos;
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1.Requerimento sob protocolo nº 000476/13.
2.Cópia de CPF.
3.Boleto 22698556.
4.Nota fiscal nº 14233 1ª, 2ª e 3ª Vias.
5.Notificação nº 0115/2014.
Segue relatório;
O contribuinte aqui qualificado, solicitou o cancelamento da nota fiscal e a restituição do valor recolhido a título de ISSQN, com a alegação de 
que os serviços não foram concretizados.
Sendo assim foi solicitado que o prestador apresentasse uma simples declaração do seu tomador justificando e afirmando que a nota fiscal 
descrita havia de fato sido cancelada e os serviços não realizados.
Acontece que a solicitação “verbal” não obteve êxito, originando o pedido na forma de notificação preliminar, emitida em 31.10.2014, número 
00115/2014, recebida em 07.11.2014, conforme “AR-Aviso de Recebimento” anexo na fl. 10, devidamente publicada em 05.11.2014, sob pena de 
extinção do processo, pelo qual também não houve resposta, ate a data deste oficio, já transcorrido e excedido o prazo concedido.
Diante do exposto, sugiro que o processo nº 00476/2013, seja extinto sem resolução do mérito na forma dos dispositivos descritos no artigo 
267 do Código de Processo Civil.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

Ofício FISCAL nº 0135/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 14 de abril de 2015.
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 lançamentos que originaram o pedido de restituição de valores 
pela requerente QUALISAÚDE BRUMADINHO LTDA, CNPJ: 09.625.398/0001-26, foi analisado os seguintes documentos;
1.Requerimento sob protocolo nº 000114/2012.
2.Cópia da nota fiscal 398 via do cliente.
3.Boleto 12530309.
4.Notificação nº 0114/2014.
Segue relatório;
O contribuinte aqui qualificado, solicitou o cancelamento da nota fiscal e a restituição do valor recolhido a título de ISSQN, com a alegação de 
que os serviços não foram concretizados.
Sendo assim foi solicitado que o prestador apresentasse todas as vias da nota fiscal, para confirmar o cancelamento do documento fiscal.
Acontece que a solicitação “verbal” não obteve êxito, originando o pedido na forma de notificação preliminar, emitida em 31.10.2014, número 
00114/2014, recebida em 06.11.2014, conforme “AR-Aviso de Recebimento” anexo na fl. 05, devidamente publicada em 05.11.2014, sob pena de 
extinção do processo, pelo qual também não houve resposta, ate a data deste oficio, já transcorrido e excedido o prazo concedido.
Diante do exposto, sugiro que o processo nº 00114/2012, seja extinto sem resolução do mérito na forma dos dispositivos descritos no artigo 
267 do Código de Processo Civil.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

Ofício FISCAL nº 0136/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 12 de março de 2015.
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 os lançamentos que originaram o pedido de restituição de valores 
pela requerente PROJETA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.577.657/0001-03, foi analisado os seguintes documentos;
1.Requerimento sob protocolo nº 00055/2011.
2.Cópia da nota fiscal 005, 06, 07, vias da contabilidade.
3.Boleto 12514017.
4.Notificação nº 0111/2014.
Segue relatório;
O contribuinte aqui qualificado, solicitou a restituição do valor recolhido a título de ISSQN, com a alegação de que os serviços foram prestados 
e o imposto recolhido no município sede da tomadora.
Sendo assim foi solicitado que o prestador apresentasse o(s) contrato(s) de prestação de serviços firmado entre as partes, para confirmar o en-
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quadramento da(s) atividade(s) e verificar qual ente seria competente para exigi-lo.
Acontece que a solicitação “verbal” não obteve êxito, originando o pedido na forma de notificação preliminar, emitida em 31.10.2014, número 
00111/2014, recebida em 18.02.2015, conforme “AR-Aviso de Recebimento” anexo na fl. 18, devidamente publicada em 05.11.2014, sob pena de 
extinção do processo, pelo qual também não houve resposta, ate a data deste oficio, já transcorrido e excedido o prazo concedido.
Diante do exposto, sugiro que o processo nº 0055/2011, seja extinto sem resolução do mérito na forma dos dispositivos descritos no artigo 267 
do Código de Processo Civil.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO “REPETIÇÃO” DA CARTA CONVITE 
001/2015 – OBJ: EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SONDAGEM NO LAVRADO- ABERTURA: 11/05/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PRO-
GRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.
mg.gov.br .

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Extrato de contrato nº 198/2015 – objeto: Prestação de serviço de engenharia civil para forneci-
mento de mão de obra e material para UBS Bairro Progresso - prorrogação do prazo. Vigência: 17.05.15 a 18/11/2015. Processo: Concorrência 
001/2014. Contratada: Limps Conservação, Construção e Limpeza Ltda ME. José Paulo S. Ataide – Secretário Mun. de Saúde
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