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Prefeitura implanta novas vagas 
exclusivas de estacionamento

Sinalização benefi ciará idosos e portadores de 
necessidades especiais

A Prefeitura está traba-
lhando na demarcação de 
novas vagas de estacio-
namento exclusivas para 
idosos e pessoas com ne-
cessidades especiais no 
município. Inicialmente, as 
vagas estão sendo demar-
cadas na área central. Poste-
riormente, a pintura será es-
tendida para outras regiões.

Nesta sexta-feira, 12 de 
março, funcionários do Ser-
viço de Trânsito e Trans-
portes de Brumadinho (Se-
transb) intensificaram os 
trabalhos de demarcação 

Thiago França D
uarte

Encosta da Serra da Moeda | Foto: Luiz Carlos
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das vagas especiais. 
Realizada de acordo com 

as normas estabelecidas por 
meio das Resoluções 302 e 
303 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), a pin-
tura serve para destacar as 
vagas e garantir que o direi-
to do idoso e do portador 
de necessidade especial se-
ja respeitado. 

A sinalização viária cum-
pre a finalidade de garan-
tir direitos e deveres para o 
pleno cumprimento da ci-
dadania, promovendo me-
lhorias na mobilidade urba-

na em Brumadinho.
Para utilização das vagas, 

idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos devem 
procurar o Setransb, onde 
receberão o cartão oficial 
de credenciamento, portan-
do documento de identida-
de, CPF e comprovante de 
endereço. No caso de defi-
cientes físicos, além desses 
documentos, é necessária a 
apresentação de laudo mé-
dico que comprove a inca-
pacidade. 

A partir da documenta-
ção apresentada, o Setransb 

emite na hora o cartão es-
pecial para o estacionamen-
to nas vagas exclusivas, com 
validade de dois anos em to-
do o território nacional. Para 
beneficiar-se dessas vagas 
especiais, a credencial deve-
rá estar no painel do veícu-
lo ou em local visível, com a 
parte da frente voltada para 
cima.

O Setransb está localiza-
do à rua José Solha, 81, no 
Centro.  O horário de aten-
dimento é de 7h às 16h. O 
telefone para contato é 31 
3571-1047.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 45 DE 12 DE MARÇO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000818/2015, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte MARIA LUIZA RIBEIRO SALGADO COSTA inscrita no CPF sob o nº 540 572 
216 20, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 46 DE 12 DE MARÇO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000678/2014, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte MARIA ANGELICA BASTOS PEREIRA inscrita no CPF sob o nº 435 678 276 
34, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO GESTOR DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.
Brumadinho, 11 de Março de 2015.
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal do Fundo Gestor de Habitação de Interesse Social. 
•DIA: 16 de Março de 2015.

ASSINATURA DIGITAL
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•HORÁRIO: 13h30min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro.
•Pauta: 1) Discussão sobre a Lei n° 1.774 (14/01/2010) § 3° e 5°
2) Proposta de mudança da pasta do Conselho para a Secretaria de Planejamento
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rogério Luzia Fernandes Maciel 
Presidente do CGFHIS

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Brumadinho, 12 de Marco de 2015.
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal da Juventude.  
•DIA: 26 de março de 2015.
•HORÁRIO: 17h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro. Brumadinho/MG.
•Pauta: 
Eleição para presidente, Vice-presidente e informes da mesa.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Geise Las Casas
Coordenação da Casa dos Conselhos

Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
18

DISPENSA  06 Art. 24 – inciso II

Inscrição para curso de Apro-
vação e Regulamentação de 

loteamento para os servidores 
da Secretaria de Planejamento. 

R$3.060,00
SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL LTDA. 

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000839/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO  
REQUERENTE: BRUNA RITA DE PAULA E SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000839/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual BRUNA RITA DE PAULA E SILVA, portadora do CPF nº 081.604.436-84, residente e domiciliada 
na rua E, nº 159-A, Bairro Jose de Sales Barbosa, Brumadinho/MG, requer “devolução de valor pago a maior de ITBI, quando da transferência do 
imóvel de inscrição cadastral nº 02.72.016.0016.001
Por ocasião do requerimento foram juntados cópia de documento pessoal da requerente, contrato de financiamento de imóvel de acordo com 
as normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e cópia do Registro Imobiliário do imóvel transmitente.
Por meio do Ofício 008/2015, em resposta ao Setor PAT, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido:
 “Venho, através deste, confirmar o recolhimento aos cofres públicos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI no valor 
de R$1.643,82, em 13/07/2011, relativo à transferência do imóvel de inscrição cadastral 02.72.016.0016.000 para Bruna Rita de Paula e Silva.
A contribuinte solicita a restituição do valor pago a maior no ITBI quitado. A Lei 940/97 (Código Tributário Nacional) institui:
“Art. 46º - A restituição total ou parcial de tributos, dá lugar a devolução, na mesma proporção dos juros de mora das penalidades pecuniárias 
(grifo nosso), salva as decorrentes de infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.”
 “Art. 24º - O crédito não integralmente pago no vencimento ficará sujeito a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo 
da aplicação de multa correspondente e da correção monetária do débito, na forma prevista neste Código.”
Portanto, caso seja procedente a solicitação, o cálculo atualizado

Valor pago R$1.643,82 (R$1.641,32 do imposto + R$2,50 taxa de expediente)
Valor real R$1.063,82 (R$1.061,32 do imposto + R$2,50 taxa de expediente)
Diferença R$580,00
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Atualização R$580,00 x 44 meses x 1% = R$255,20
Saldo atual R$835,20

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, Estados 
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 modalida-
de 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.
A competência tributária do ITBI foi conferida aos municípios pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 156, inciso  II..Vejamos:
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
Esta competência constitucional foi regulamentada através da Lei Municipal nº 1.765/2009 que institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis “INTER-VIVOS” no âmbito do município de Brumadinho, nos seguintes termos:
LEI MUNICIPAL Nº 1765/2009
DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA
Art. 1º- O Imposto sobre a Transmissão “Inter-Vivos” a qualquer título, por ato oneroso, incide sobre:
I – transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
II – transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
III – cessão de direitos relativos às transmissões auferidas nos incisos anteriores.
DAS ALÍQUOTAS
Art. 10 – O imposto será pago de acordo com as seguintes alíquotas:
I – Nas Transmissões e cessões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação, a que se refere a Lei Federal 4.380, de 21 de agosto de 1954, 
1% (um por cento);
II – 2% (dois por cento), nas demais transmissões ou cessões a título oneroso. 
Como visto, as transmissões imobiliárias financiadas de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), como no caso verten-
te, têm alíquota diferenciada. 
Extrai-se do contrato anexo: VALOR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL-  R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), firmado  entre a Caixa Econômica 
Federal e Bruna Rita de Paula e Silva - FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO DE COMPRA E VENDA(em R$):  a- Com recursos próprios R$ 6.000,00 
(seis mil reais),  b- com recursos do FGTS: 4.132,00 (quatro mil, cento e trinta e dois reais),  c- com recursos deste financiamento: R$ 85.868,00 
(oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais).
Vislumbra que do valor venal do imóvel apenas a quantia de R$ 85.868,00 foi financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, assim, tão so-
mente sobre esta quantia deverá incidir a alíquota diferenciada de 1% (um por cento) prevista no inciso I do art. 10 da Lei 1.765/09; sobre o res-
tante do valor de 10.132,00 (6.000,00 + 4.132,00)  pagos com recursos próprios e com recursos do FGTS da requerente, deverá incidir a alíquota 
normal de 2% (dois por cento) prevista no inciso II do art. 10 do mesmo diploma legal.
Neste norte podemos concluir que, no caso em exame, por ocasião da feitura dos cálculos do tributo incidente sobre a transmissão imobiliária, 
as alíquotas foram aplicadas sobre o valor da Garantia Fiduciária de R$ 125.000,00, incidindo 1% sobre o valor financiado de R$ 85.868,00 e 2% 
sobre o valor restante para soma de R$ 125.000,00, ou seja 2% sobre R$ 39.132,00, quando o valor correto para cálculo do tributo conforme 
legislação já citada é  1% sobre o valor financiado de R$ 85.868,00 e 2% sobre os recursos próprios da requerente de R$ 10.132,00, sendo assim 
apuramos  que a base de cálculo para o pagamento do Imposto de Transmissão foi feita de forma errada, calculando-se assim 2% sobre um valor 
maior de R$ 29.000,00, do qual deverá ser restituído a requerente, conforme Ofício 008/2015.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no artigo 156 da CF/88 e artigo 10, incisos I e II da Lei Municipal 
nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO formulado por BRUNA RITA DE PAULA E SILVA pelos fundamentos acima expos-
tos.
DETERMINO :
1. A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO A MAIOR com as devidas correções no valor de R$ 835,20 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) 
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devendo ser paga na Conta Corrente 20.812-0, Agência 2808, Caixa Econômica Federal, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de 
Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. A intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando a mesma 
cientificada de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 20 
(vinte) dias; 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de março de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Delba Soares Matozinhos, através do 
Processo de Licenciamento Ambiental nº.112/2014 – solicitou Licença Ambiental Simplificada Corretiva (LASC) para o empreendimento Delba 
Soares Matozinhos, localizado na Rua: República do Chile, nº: 81, Bairro: Santo Antônio, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os 
documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição 
dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 0010/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS SETOR DE ELETRICA - ABERTURA: 27/03/2015 ÀS 9H – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRU-
MADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 05/2015 - Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2015 – Tipo: Menor Preço Por 
Item. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação de 
fornecimento  de materiais de copa, cozinha e limpeza para a Câmara Municipal de Brumadinho. A sessão de julgamento e habilitação será con-
duzida pelo Pregoeiro no dia 26 de março de 2015, a partir das 09 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. O Edital completo estará disponível 
no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link 
Licitações. Informações: (31) 3571.1463 – ramal 210.

Portaria DP nº 34/2015 - Considerando desistência do Sr. Renato Mendes Saraiva; Considerando a sequencia de aprovação no Concurso Público 
nº 01/2014, bem como o prazo de validade do mesmo; Fica Nomeada a Sra. FLAVIA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA para o cargo de Agente Admi-
nistrativo I do Quadro de Cargos Permanente da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo III da Lei Municipal nº 2.031/2013, com 
direitos, deveres e funções do cargo/ Henerson Rodrigues de Faria.
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