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DOM
B R U M A D I N H O

Aterro Sanitário recebe 
novo trator de esteira

Investimento da Prefeitura garante maior efi ciência no 
processo de aterragem de resíduos 

A Prefeitura adquiriu 
um novo trator de estei-
ra para o Aterro Sanitá-
rio de Brumadinho. Foram 
investidos R$ 411 mil na 
compra do veículo, que 
entrou em operação nes-
ta quinta-feira, 22 de ja-
neiro. Com a chegada da 
nova máquina, o trator 
antigo passará por uma 
manutenção para garantir 
seu bom funcionamento. 

como reduzir o risco de 
contaminação do ar, so-
lo e água.

A compra do novo tra-
tor também represen-
ta uma redução de cus-
tos com as atividades no 
aterro. Isso porque, quan-
do houver as necessidade 
de parada para manuten-
ção de um das máquinas, 
não será necessário o alu-
guel de outro trator para 

Luiz Carlos

Pico dos Três Irmãos| Foto: Luiz Carlos

DOM
B R U M A D I N H O

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

Com o novo trator, o 
aterro passa a contar com 
duas máquinas, garan-
tindo maior eficiência do 
processo de aterragem 
dos resíduos.

Além de garantir a 
compactação de forma 
mais adequada e contí-
nua dos resíduos sólidos, 
o novo trator esteira vai 
permitir a otimização da 
vida útil do aterro, bem 

suprir a demanda. 
Com vida útil de 25 

anos, o Aterro Sanitário 
de Brumadinho permi-
te a correta disposição fi-
nal de resíduos sólidos no 
município, contribuindo 
para a evitar danos à saú-
de pública e minimizando 
os impactos ambientais. 
Atualmente, o aterro re-
cebe, em média, 26 tone-
ladas de resíduos por dia. 
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DOM
BRUMAD INHO

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 02/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 006/2014, de 10/10/2014, substituído anexo I em 13/10/2014 (errata)  que “Nomeia e 
Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª VANESSA PINTO VIEIRA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, função 
“Gari “, classificado(a) em 10º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 03/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 007/2014, de 10/10/2014 que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª LIDARIA FERNANDES DE ALMEIDA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, 
função “Auxiliar de Serviços Gerais”, classificado(a) em 14º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 04/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 007/2014, de 10/10/2014 que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr. CARLOS ANTONIO CARLOTA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, função 
“Auxiliar de Serviços Gerais”, classificado(a) em 30º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
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DOM
B R U M A D I N H O
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DOM
BRUMAD INHO

Portaria Nº 05/2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 007/2014, de 10/10/2014 que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr. VICENTE PAULO DO AMARAL, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, fun-
ção Auxiliar de Serviços Gerais”, classificado(a) em 17º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 06/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 007/2014, de 10/10/2014 que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr. GILVANIO CUNHA MELO, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, função 
Auxiliar de Serviços Gerais”, classificado(a) em 23º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 07/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
Considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº 007/2014, de 10/10/2014 que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
Considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Sr. ROBERT CLAUDIO DE SOUZA, para ocupar o cargo de “Agente Operacional I, fun-
ção Auxiliar de Serviços Gerais”, classificado(a) em 24º lugar.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 08/ 2015
De 22 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadi-
nho, no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª FLAVIA FERNANDES DIAS DINIZ, para ocupar o cargo de “Agente Administrativo I, 
função “Auxiliar Administrativo”, conforme desistência formal do(a) mesmo(a), protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos 



Brumadinho, 22 de janeiro de 2015 Página 4 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 354

"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

da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 22 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 243/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2010
CONTRIBUINTE: FERNANDO PAIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 710/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, FERNANDO PAIM, “requer a isenção de IPTU nos termos da 
lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, com-
provante de renda.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte e Relatório 
de Vistoria 078/2014, da Secretaria de Planejamento e Coordenação.
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 
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 FERNANDO PAIM, proprietário do imóvel de índice cadastral 
nº 01.39.013.0009.000, situado na Alameda Sucupira, nº 125, Bairro Recanto da Aldeia, neste município, alcança o benefício da isenção previs-
to 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 1.078,00m² (um mil, cento e setenta e oito metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta no relatório de vistoria 078/2014 anexo aos autos; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 55,09m² (cinqüenta e cinco metros e nove decímetros quadrados) conforme relatório de visto-
ria 078/2014; 
d) O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, FERNANDO PAIM, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
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DOM
BRUMAD INHO

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 FERNANDO PAIM;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.39.013.0009.000 de propriedade de 
FERNANDO PAIM, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 09 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT nº 794/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento de IPTU a maior
CONTRIBUINTE: BRENO FRANCO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 794/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte BRENO FRANCO, solicita a RESTITUIÇÃO do valor de R$ 108,22, referente 
as duas parcelas do IPTU pagas nas datas de 15/05 e 16/06/2014, do lote 0002 quadra 008 loteamento 80. Sendo que a guia de IPTU do lote 
mencionado, foi integralmente quitada no dia 14/05/2014.  
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópias dos documentos pessoais do requerente, cópias das guias de pagamento da 
cota única do IPTU exercício fiscal 2014 e da parcela de nº 01 e 02 do financiamento do referido imposto, cópia do Instrumento particular de 
contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária de imóvel em garantia entre Gran Viver Urbanismo S/A e Breno Franco Autori-
zação e Procuração da Gran Viver Urbanismo S.A.
Por meio do Ofício 145/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no seguinte 
sentido:
“Venho, através deste, confirmar o recolhimento aos cofres públicos dos valores de R$272,12, R$55,36 e R$52,86, referentes a parcela úni-
ca e parcelas, respectivamente, do IPTU 2014 do imóvel de inscrição cadastral 05.40.008.002.000, sendo recolhidos nas datas:14/05/2014, 
15/05/2014 e 16/06/2014.”
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 frente a toda legislação retro citada, vislumbra que o contribuinte BRENO FRANCO recolheu 
INDEVIDAMENTE 02 (duas) parcelas do tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, ou seja, a PROPRIEDADE DO BEM  IMÓVEL cadastrado 
sob o nº 05.50.008.0002.000. 
Verifica-se também autorização da Gran Viver para efetuar o ressarcimento do valor pago a maior para o contribuinte Breno Franco, uma vez 
que no ato do pagamento das parcelas o contribuinte/requerente possuía em vigor um contrato de compra e venda em seu nome. 
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:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pelo contribuinte BRENO FRANCO;
b) DETERMINO :
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1. A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO A MAIOR no valor de R$ 108,22 (cento e oito reais e vinte e dois centavos) devendo ser paga na Conta 
Corrente 01.000.231-3, Agência 3049, Banco Santander, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da 
presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
c) 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.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 07 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 194/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2010
CONTRIBUINTE: ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 816/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA “requer isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do comprovante de endereço e do comprovante de 
renda do contribuinte e cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência. 
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel e Relatório de Vitoria nº 064/2014 da Secre-
taria de Planejamento e Coordenação.
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 
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 ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, proprietária do imóvel de 
índice cadastral nº 02.72.003.0008.000, situado na rua José Pinto de Lima, nº 219, Bairro José de Sales Barbosa, neste município, NÃO alcança 
o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez não que preenche um dos 
requisitos exigidos pela Lei, qual seja:
 O contribuinte possui renda mensal superior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
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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, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA;
DETERMINO ainda a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, 
ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Municí-
pio, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 09 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 22 DE JANEIRO 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 Primeira Reunião Ordinária deste conselho 
no ano de 2015, conforme pauta e programação a seguir:
Data: 27 janeiro de 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 da Ata da Reunião do dia 13/08/14, 30/09/2014,
04/11/2014 e 02/12/14;
16:30 - Apreciação e aprovação de projeto 523/2014;
16:50 - Apreciação e aprovação de projeto institucional em ZUIHR;
17:20 - Assuntos Diversos;
17:30 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifi-
cativa 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

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 22/2015 - Fica exonerada a Sra. Mariana Fernandes Lima do cargo de Assessora Parlamentar VII do Quadro de Cargos Comis-
sionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores, conforme 
solicitação do Vereador Herbert Rommaris Ricci/ Presidente Henerson Rodrigues de Faria.


		2015-01-22T18:24:20-0200
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




