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Aulas na rede municipal de ensino 
começam no dia 2 de fevereiro

Calendário escolar 2015 de Brumadinho terá 200 dias letivos 
O ano letivo na rede municipal de ensino de Brumadinho começa na próxima segunda-feira, 2 de 

fevereiro. As aulas nas escolas públicas do município terminam no dia 19 de dezembro. 
Ao todo, o calendário escolar 2015 terá 200 dias letivos, sendo 109 dias no primeiro semestre e 91 

dias no segundo semestre. O recesso escolar do meio do ano será no período de 18 a 31 de julho.

Pico dos Três Irmãos| Foto: Luiz Carlos
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 07 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.
“Altera dispositivos do artigo 1º do Decreto 287 de 22 de dezembro de 2014, que ‘Dispõe sobre a nomeação de conselheiros para recomposi-
ção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Brumadinho para o mandato 2013-2017’.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a nomeação de novos membros a fim de representarem a Secretaria Municipal de Saúde e as Associações Comunitárias; 
DECRETA:
Art. 1º. Os incisos IV e X do artigo 1º do Decreto 287 de 22 de dezembro de 2014, que ‘Dispõe sobre a nomeação de conselheiros para recom-
posição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Brumadinho para o mandato 2013-2017’ passa a viger com as seguintes 
alterações:
(...)
IV – Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Rodrigo Torres
Suplente: José Paulo Silveira Ataíde
(...)
X – Representante das Associações Comunitárias, regularmente instituídas e em funcionamento no Município
Titular: Maurício de Oliveira (AMOSEC)
Suplente: Warley Pereira do Nascimento (AMOCOS)
(...)
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os incisos IV e X do artigo 1º do Decreto 287 de 22 de dezembro de 2014.
Brumadinho, 27 de janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 08 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.
 “Determina o expediente da Administração Pública nos dias destinados às comemorações do Carnaval e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e;
CONSIDERANDO que os dias 16 e 17 de fevereiro de 2015 são considerados como facultativo nas repartições públicas federais e estaduais;
CONSIDERANDO que é administrativa e economicamente improdutivo instituir meio expediente de trabalho no dia 18 de fevereiro de 2015 
(quarta feira);
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Declarado “Ponto Facultativo” em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Brumadinho nos dias 16, 17 e 18 de 
fevereiro de 2015.
Art. 2º - A medida prevista no dispositivo do artigo 1º, não se aplica aos serviços de natureza hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA e do Hospital da Sede Municipal, além da Unidade de Atendimento Integrado – UAI Piedade do Paraopeba, ficando ainda mantidos os 
serviços municipais essenciais, devendo cada Secretaria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respec-
tivos plantões, os quais deverão funcionar normalmente naqueles dias.
Art. 3º - A Jornada de Trabalho nos dias mencionados no artigo 1º deste Decreto não será considerada serviço extraordinário.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 09 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.
“Aprova Remembramento de lotes localizados no bairro Ibatira, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
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CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 061/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 13) e jurídico da Procuradoria (fls. 15 e verso), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Remembramento dos lotes 01 e 15 da quadra 06, localizados no bairro Ibatira, Município de Brumadinho, com área de 
1000,00m² cada um, de interesse Paulo Cesar Quintal Scofield Soriano – CPF: 568.641.596-04.
Art. 2º. O Remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 01–A medindo 2000,00m², com frente para Alameda Okena, con-
forme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste 
Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de janeiro de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.
“Aprova Remembramento de lotes localizados no bairro Águas Claras, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 060/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 13) e jurídico da Procuradoria (fls. 15 e verso), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Remembramento dos lotes 15 e 16 da quadra 11, localizados no bairro Águas Claras, Município de Brumadinho, com 
área de 1120,00m² cada um, de interesse Leonardo Campos Cordeiro – CPF: 370.726.686-91.
Art. 2º. O Remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 15–A medindo 2240,00m², com frente para Rua Paracatu, confor-
me planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste 
Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 27 de janeiro de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11 DE 27 DE JANEIRO DE 2015.
“Fixa prazos para pagamento de IPTU/TSU no Exercício de 2015 e dá outras providências”
O Prefeito do município de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, consi-
derando o que dispõe o CTM – Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 025/1997, e de acordo com a Lei nº 060/2010, de 30 de 
dezembro de 2010.
DECRETA
Art. 1º - O IPTU/TSU relativo ao ano de 2015 poderá ser parcelado em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Parágrafo Único - O valor mínimo de cada parcela será de R$ 30,00 (trinta reais).
Art. 2º - O contribuinte que optar pelo pagamento antecipado, em cota única fará jus, nos termos do Art. 6º da Lei Complementar nº 060/2010, 
de 30 de dezembro de 2010, ao desconto de 15% (quinze por cento) do valor do tributo para pagamento à vista, em parcela única.
Art. 3º - Ficam fixados os seguintes prazos de vencimento para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e das Taxas de Serviços 
Urbanos IPTU/TSU relativo ao exercício de 2015:
I – para pagamento em cota única com desconto de 15% (quinze por cento) do valor do imposto: 15/05/2015.
II – para pagamento sem desconto, dividido em 06 (seis) parcelas iguais não inferiores a R$ 30,00 (trinta reais):
•1ª Parcela até 15/05/2015;
•2ª Parcela até 15/06/2015;
•3ª Parcela até 15/07/2015;
•4ª Parcela até 14/08/2015;
•5ª Parcela até 15/09/2015;
•6ª Parcela até 15/10/2015;
Art. 4º - O pedido de revisão do IPTU/TSU deverá ser protocolado no Órgão de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho e a revisão obedecerá às Normas Internas do referido Órgão, podendo o pedido de revisão ser encaminhado a outros Órgãos da Prefeitu-
ra, conforme o caso.
Parágrafo Único – O indeferimento do pedido de revisão do IPTU/TSU de 2015 ou das parcelas previstas no Art. 3º, inciso II, do presente Decre-
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to e/ou as parcelas não quitadas no prazo estabelecido neste Decreto serão acrescidas das penalidades de juros e multa de acordo com a Lei 
Municipal.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 27 de janeiro de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 01/2015
A  Diretoria  Executiva  do  Conselho   Municipal dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente ouvida  a  comissão  organizadora  da VI Confe-
rência  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do Adolescente  nos  termos  da  Resolução 01/ 2014  do  CONANDA,  da  Resolução  Conjunta 
SEDESE/CEDCA nº 56/2014, Resolução CEDCA 74/2014, da Deliberação da Diretoria Executiva n° 01/2014, do Regimento Interno do CMDCA 
Lei Municipal nº 1.240/01 de 14/12/01 e da Delegação Plenária, resolve:
Art.  1º  -  Haverá  no  território  do Município de Brumadinho as Pré-Conferências  e Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.
Art. 2º  -  As Pré-Conferências  e Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente serão realizadas na conformidade das orienta-
ções gerais de acordo com as Deliberações plenárias do CMDCA.
Art. 3º - O material complementar para as reflexões durante as Pré-Conferências e a Conferência Municipal seguirão as normativas da Delibe-
ração da Diretoria  Executiva  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente que constitui o anexo II desta Deliberação 
Municipal e que será o material de embasamento para adaptação de metodologia adequada ao público participante.
Parágrafo Único  -  Na síntese das propostas das Pré-Conferências e Conferência Municipal deverá ser observado o Formulário constante do 
Anexo III desta Deliberação.
Art 4º -  As normativas para as Pré-Conferências e Conferência Municipal serão objeto de deliberações específicas.
Art. 5º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 22 de janeiro de 2015.
Presidente do CMDCA
Vice -Presidente
Secretario Geral
ANEXO I  da DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 01/2015
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO 
DE BRUMADINHO – 2015. 
1.  As  normas  constantes  neste  documento  constituem  as  diretrizes  básicas  e necessárias para a realização das  Pré - Conferências e Confe-
rência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho.
2. A construção coletiva das  propostas de ações  da  Política e do Plano Decenal dos Direitos  de  Crianças  e  adolescentes  –  Fortalecendo  os  
Conselhos  de  Direitos  –impulsionará todo o processo que visa articular os atores do Sistema de Garantia dos Direitos para a efetivação dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes.
3. As  Pré -Conferências serão realizadas na seguinte periodicidade: no início do mês de fevereiro até 10/03/2015  estabelecida pelo CMDCA   –  
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do Adolescente.
3.1. Os resultados das Pré-Conferências serão enviados ao Conselho Municipal dos Direitos  da  Criança  - CMDCA até  10/03/2015, conforme 
formulário do Anexo III que comporá um condensado geral a ser apresentado na Conferência Municipal. 
4.  A Conferência Municipal dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  será  realizada no dia 25 de Março de 2015 de 12:00 às 17:00 hrs, com 
a seguinte programação: 12:00 às 13:00 Credenciamento; 13:00 às 14:00 Exposição do Assunto da Conferência; 14:00 às 15:00 Grupo de Traba-
lho; 15:00 às 15:15 Lanche; 15:15 às 16:00 Plenária; 16:00 às 17:00 Escolha dos Delegados e Encerramento. 
4.1.  A convocação e as normas gerais serão  estabelecidas posteriormente em  Resolução  do respectivo  Conselho  Municipal,  observadas  as  
diretrizes  estabelecidas  pelo CEDCA/MG.
4.2. A Conferência Municipal será efetivada  em  consonância  com  os  respectivos  textos normativos, devendo  seus  produtos  serem  enca-
minhados  para  consolidação  e encaminhamento à Conferências  Regional  Territorial fixada em até  31 de Março de 2015, em conformidade 
com a  decisão constante na Deliberação da Diretoria Executiva n° 01/2014 de 12/11/2014 e anexos I, II e III.
5. Os atos convocatórios mencionados no item 4.1 deverão ser publicados na forma da legislação vigente, devendo conter: o tema e respec-
tivos eixos, os objetivos, o local, a data de realização e a comissão organizadora do evento, da qual deverá constar a participação  mínima  de  
01  criança  ou  adolescente  para  cada  02  adultos  dela integrantes.
6.  A  temática  eleita  para  a  Conferência  é  Política  e  Plano  Decenal  dos  Direitos Humanos  de  Crianças  e  Adolescentes  -  Fortalecendo  
os  Conselhos  de  Direitos  da Criança e do Adolescente, devendo ser desenvolvida uma reflexão com a sociedade e o poder público, com o 
objetivo de: promover a ampliação da participação, do controle social e do apoio institucional, para a consolidação do princípio da Prioridade 
Absoluta  preconizado  pela  Constituição  Federal  de  1988,  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente e pela Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança e demais normas legais protetivas ou contempladoras da Proteção Integral.
7. A elaboração das propostas será norteada pelos eixos orientadores da Política e do Plano  Decenal  dos  Direitos  Humanos  de  Crianças  e  
Adolescentes,  a  seguir relacionados: 
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Promoção dos Direitos;
Proteção e Defesa dos Direitos; 
Participação de Crianças e Adolescentes;
Controle Social da Efetivação dos Direitos e; 
Gestão da Política nos três níveis de governo.
Ainda pelos objetivos específicos definidos pelo CONANDA para as conferências:
a)  Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
b)  Fortalecer  a  participação  da  sociedade  em  geral,  em  especial,  das  crianças  e dos  adolescentes,  na  formulação,  monitoramento  e  
avaliação  da  Política  e  do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.  
c)  Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e adolescentes  nos  conselhos  de  direitos,  nos  serviços,  
nos  programas  e  nos projetos  públicos  e  privados,  dentre  outros,  destinados  à  infância  e  à adolescência; 
d)  Propor estratégias1 que promovam o fortalecimento dos conselhos dos direitos da  criança  e  do  adolescente  para  a  implementação  da  
Política  e  do  Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; e 
e)  Articular  os  atores  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  para  participarem  da elaboração e implementação dos Planos Decenais Estadu-
ais, Distrito Federal e Municipais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 
7.1.  Para a elaboração das propostas, somam-se as  Reflexões  sobre o conteúdo da Conferência conforme Anexo II.
8.  A Conferência Municipal aprovará 04 (quatro) propostas por eixo, totalizando  20  propostas, tomando-se por base os Eixos e as diretrizes e 
objetivos constantes no “Guia Número 1 – Orientações para a realização das  Conferência  Municipal dos  Direitos  da  Criança  e  do Adolescen-
te”, e que terá o material de embasado nestas orientações, previsto no Art. 3º  desta Deliberação, conforme os eixos a seguir:   
 A  Promoção   e  Proteção  dos  Direitos  de  Crianças  e  Adolescentes  à  partir  da implementação  da  Política  e  do Plano  Decenal  dos  Direi-
tos  Humanos de  Crianças Adolescente em âmbito municipal, regional, estadual e nacional;
 A  Participação de Crianças e Adolescentes considerando as iniciativas de fomento à criação e o fortalecimento dos espaços de participação 
de crianças e adolescentes nos conselhos de direitos, nos serviços, os programas e nos  projetos públicos e privados, dentre  outros,  destina-
dos à  infância  e  à adolescência  em âmbito  municipal;
 O controle Social e a efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes à partir da implementação da Política e do Plano Decenal 
dos Direitos e de estratégias que  promovam  o  fortalecimento  dos  conselhos  em  âmbito  municipal,  estadual  e nacional;
 A Gestão da Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes a articulação dos atores do  Sistema de Garantia de Direitos e a sua con-
tribuição na elaboração e implementação dos planos decenais estaduais e municipais dos direitos humanos de crianças e adolescentes;
 As estratégias de sensibilização e mobilização pela sociedade em geral em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente.
9.  As propostas da Conferência Municipal aprovadas, em sua plenária final, deverão  ser  encaminhadas  por meio  eletrônico, para  o  e-mail: 
conferencia.cedca@social.mg.gov.br,  no  prazo  dez dias a contar da realização da Conferência Municipal. E obrigatoriamente enviadas, no 
mesmo prazo, em formato impresso (formulário anexo II) para o endereço do Conselho Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente:  
Avenida  Amazonas,  nº  558,  6º andar, Centro, Belo Horizonte  -  MG, CEP: 30.180.001, sob pena de não poder integrar a Conferência na etapa 
regional-territorial.
10.  A  relação  de  delegados  titulares  com  seus  respectivos  suplentes,  informando  as categorias que eles representam (poder público ou 
sociedade civil)  e segmentos  com nome  completo,  número  do  documento  de  identificação  (RG/órgão  emissor  e  CPF, telefone e e-mail 
para contato)  deverá ser encaminhada por meio eletrônico, para o email:  conferencia.cedca@social.mg.gov.br,  e também obrigatoriamente 
enviada em formato impresso para o endereço do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: Avenida  Amazonas, nº 558, 6º 
andar, Centro, Belo Horizonte  -  MG, CEP: 30.180.001, nos mesmos prazos do item anterior. 
11.  A  substituição  do delegado titular  pelo  suplente  para  participação  na  conferência regional-territorial  e  conferência  estadual  deverá  
ser  comunicada  com  10  (dez)  dias anteriores  à  agenda  prevista,  mediante  ofício  endereçado  à  Secretaria  Executiva  do CEDCA  /  MG  (  
conforme  endereço  citado  acima)  e  e-mail  para conferencia.cedca@social.mg.gov.br. 
12.Somente poderão participar da Conferência Regional-territorial os delegados eleitos na  Conferência  Municipal,  devendo  a  Comissão  
Organizadora  da  Conferência Municipal  atentarem  para  vigência  de  mandatos  e  exercícios  regulares  de representação nos respectivos 
colegiados até a data limite da Conferência Nacional.
13.  A Conferência Municipal deve adotar, ainda, os critérios de proporcionalidade e a paridade no caso dos Conselhos de Direitos, para a 
escolha de seus delegados.
14. A participação das crianças ou adolescentes  na categoria de delegado não deverá restringir-se  apenas  a  crianças  ou  adolescentes  aten-
didos  nos  programas  de assistência  social,  mas  deverá  contemplar  também crianças  ou  adolescentes  que atuam em grupos representa-
tivos dessa faixa etária e na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.
15.  A  representação  de  delegados  adolescentes  não  poderá  ser  substituída  por delegados adultos e vice-versa. Os adolescentes  eleitos 
nas Pré-Conferências e na Conferência Municipal não  poderão  ter  18  anos  completos .
16.  O Município de Brumadinho poderá ser representado  na  Conferência  Regional - Territorial  por delegados eleitos em sua Conferência 
Municipal, de acordo com os critérios para o Pequeno Porte II que é o do nosso município, conforme a tabela estabelecida na Deliberação da 
Diretoria Executiva Estadual de 6 delegados, obedecendo a norma de que o Município com mais de 20.000 habitantes deverá apresentar 5 
delegados obrigatórios que deveram ser:
a) - 01 criança ou adolescente;
b) -  01 Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante da Sociedade Civil;
c)  -  01 Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante Governamental;   
d) - 01 Conselheiro Tutelar;
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e) - outros segmentos (representante de Conselhos Setoriais Municipais a partir de sua atuação  na  área  da  criança  e  do  adolescente;  repre-
sentante  de  órgãos  públicos municipais  de  políticas  de  atendimento  de  criança  e  adolescente;  representantes  de instituições privadas 
de promoção, proteção , defesa e controle de direitos de crianças e adolescentes;  representantes  dos  Fóruns  dos  Direitos  da  Criança  e  do  
Adolescente; representantes  de  Universidades,  desde  que  vinculados  aos  núcleos  de  extensão, estudos e pesquisas sobre violência ou 
sobre criança e adolescente; representantes do Sistema  de  Justiça:  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  Juventude,  Promotor  de  Justiça  da Infância  
e  Juventude,  Defensor  Público  ou  dativo  que  atue  na  Vara  da  Infância  e Juventude;  representantes  da  Segurança  Pública:  Delegacia  
Especializada  de Atendimento à Criança e ao Adolescente, de Proteção ou Apuração de Ato Infracional, Polícia  Militar  e  Polícia  Civil;  repre-
sentantes  do  Poder  Legislativo  Municipal; representantes  dos  profissionais  das  políticas  setoriais  básicas  (educação,  saúde, assistência 
social, esporte, lazer, cultura, trabalho e emprego).
16.1 – O Município de Brumadinho que é de Porte II deverá eleger mais 01 delegado além dos 5 obrigatórios, totalizando 6 delegados. 
17-O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente elaborará o Regimento Interno da Conferência Municipal o qual deverá 
regulamentar a escolha de seus delegados.
18- Orientações sobre a Conferência Municipal serão editadas posteriormente, podendo ser preservados os calendários estabelecidos e publi-
cados antes da edição destas orientações.
19-  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do CMDCA- Brumadinho.
ANEXO II  DA DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 01/2014
Reflexões sobre o conteúdo da Conferência conforme apresentado pelo CONANDA
CONTEXTO
O  país  vive  um  momento  importante,  singular  e  diferente  frente  ao  seu processo  de  reconstrução  e  reorganização  democrática.  Des-
de  julho  de 2013,  em  que  indivíduos,  organizações,  entidades  e  grupos  foram  para  as ruas,  como  espaço  de  mobilização  e  apresen-
tação  de  inquietações  e propostas  em  diversos  setores  e  temas  de  ordem  política  e  pública,  para reivindicar seus direitos a partir de 
sua realidade cotidiana. Aqui o tema da Reforma  Política  do  Estado  se  destacou  para  todos  os  segmentos  e populações como elemento 
fundamental para o processo de fortalecimento dos espaços e instâncias de participação deliberativas no país.
A  Presidenta  da  Dilma  assinou  o  Decreto  da  Participação  Social  como ferramenta  de  validação  dos  espaços  de  participação  definidos  
pela Constituição Federal e construídos ao longo destes últimos anos no Brasil. Além  deste  Decreto,  outro  marco  histórico  a  destacar,  foi  a  
ação  dos movimentos sociais que realizaram um Plebiscito Popular para a criação de uma Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana, com 
o foco na Reforma Política.
Que  estrutura  de  Estado  queremos?  Um  Estado  mais  eficiente, desburocratizado,  próximo  das  decisões  cotidianas das  vidas  das  pesso-
as, com  fluxos  e  sistemas  que  respondam  as  demandas  complexas  do  país, regiões e localidades diversificadas do nosso país?
A  partir  deste  movimento  popular  de  Reforma  Política  do  Estado  também apresenta a questão para o papel e estrutura dos Conselhos de 
Direitos no Brasil.  “Estrutura”,  entendida  aqui,  como  autonomia  na  dimensão  política, administrativa  e  financeira.  E  neste  campo  como  
o  movimento  da  Infância percebe e se mobiliza frente a agenda da criança e a organização do Estado frente a prioridade absoluta.
PRODUTO I
“Conselhos  de  Direitos  da  Criança  e  Adolescente  fortalecidos  com  a  perspectiva  da Reforma Política do Estado”.
 Que tipo de reforma política é necessária no Estado para o fortalecimento dos  espaços  de  participação  social,  em  especial,  dos  Conselhos  
de Direitos?
 Quais  são as necessárias mudanças para garantir a autonomia política, administrativa e financeira dos Conselhos de Direitos?
 Quais  são  as  outras  possibilidades  de  incidência  e  participação  efetiva que  não  sejam  os  Conselhos  de  Direitos  que  envolva  a  popu-
lação  nas ruas e espaços cotidianos? Identifique e aponte novos caminhos.
 Como está a aplicação efetiva da “Resolução 167” sobre participação de crianças  e  adolescentes  nos  espaços  formais  de  mobilização  e 
deliberação?  Confira  a  Resolução  e  identifique  os  principiais  avanços, entraves e oportunidades. 
PRODUTO II
“Plano Decenal  como perspectiva para o fortalecimento dos conselhos de direitos nos três âmbitos federativos”. 
 Como  a  implementação  do  Plano  Decenal  pode  contribuir  para  o fortalecimento dos Conselhos? 
 Quais  são  as  principais  potencialidades  e  fragilidades  no  processo  de construção do Plano Decenal?
 Quais  são  as  principais  potencialidades  e  fragilidades  frente  ao desenvolvimento do Plano Decenal?
 Quais as estratégias para enfrentar as fragilidades apontadas?  
ANEXO III da DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 01/2015
FORMULÁRIO PARA SÍNTESE DAS PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNCIPAL
Tema da Conferência: Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes –fortalecendo os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 2014/2015
Nome do Município: _________________________Data de Realização: ______
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EIXO Propostas

1- Promoção 
dos Direitos

1.
2.
3. 
4. 

2- Proteção 
e Defesa dos 

Direitos

1.
2.
3. 
4. 

3-Participação 
de Crianças e 
Adolescentes

1.
2.
3. 
4. 

4-  Controle  
Social  da  
Efetivação  

dos Direitos

1.
2.
3. 
4. 

5- Gestão da 
Política nos 

três níveis de 
governo

1.
2.
3. 
4. 

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato de n° 27/2015, vigência 23/01/2015 a 23/01/2016, cujo objeto trata-se de contra-
tação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública. Tecnologia Global Ltda. 
Valor: R$201.973,05 .Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato de n° 28/2015, vigência 23/01/2015 a 23/01/2016, cujo objeto trata-se de contra-
tação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública. ASI Sistema de Informa-
ção Ltda. Valor: R$79.298,24.Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo Aditivo ao contrato nº 214/2013, Novo Meio Egenharia para prorrogação de prazo 
até 23/12/2015. Vlr.R$114.585,60.Antônio Brandão/Prefeito

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000363/2012 e 000713/2014
REFERÊNCIA:  REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - BASE DE CÁLCULO DE IPTU
REQUERENTE: CÂNDIDO MOREIRA JARDIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº  000363/2012 e 000713/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM vem pedir revisão do lançamento do 
IPTU/DÍVIDA ATIVA referente exercícios fiscais 2012, 2013 e 2014, incidente sobre o imóvel de sua propriedade, inscrito no cadastro imobiliário 
municipal sob o nº 01.22.000.0100.000, tendo em vista discordar da avaliação imobiliária prevista na planta genérica do Município. 
Foram anexadas ao primeiro requerimento (PAT363/12) cópia do documento  pessoal do requerente, cópia do carnê de IPTU exercício 2012  
e cópia de guias de recolhimento dos IPTUs referentes exercícios fiscais 2010 e 2011, este último constando quitação e cópia do registro 
imobiliário em referência; ao segundo requerimento (713/14) cópia do documento  pessoal do requerente,  cópia da Notificação Fiscal 
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nº000373/2013 da PMB-DAF e verso cópia da Guia de Recolhimento do IPTU 2014 não quitada  e  cópia do registro imobiliário em referência.
O DAF oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para fins de vitoria no imóvel em questão.
A Secretaria de Meio Ambiente em resposta ao DAF juntou relatório de Vistoria instruído com outro relatório de DIRETRIZES MUNICIPAIS PARA 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, imagem do Google Earth de agosto de 2014 e cópia de parte do mapa de Brumadinho 2015, mais legisla-
ção pertinente.    
O DAF procedeu à juntada de relatórios fiscais e legislação pertinente.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Código de Processo Civil
“Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.
(...) 
Art. 105. Havendo a conexão ou continência, o juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes pode ordenar a reunião de ações pro-
postas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.”
Considerando que o PAT - Processo Administrativo Tributário nº 000363/2012 propõe impugnação aos lançamentos de IPTU/DÍVIDA ATI-
VA  exercícios fiscais de 2012 e 201, incidente  sobre o imóvel denominado “Fazenda Brumadinho” cadastrado no Município  sob o nº 
01.22.000.0100.000;  considerando que o PAT  nº 000713/2014  também propõe impugnação aos lançamentos do IPTU exercício 2014,  inci-
dente sobre o mesmo imóvel,  com o objetivo de economia processual  PROMOVO A REUNIÃO DOS PROCESSOS   propostos em separado,  a 
fim de que sejam decididos simultaneamente,  com fulcro no CPC, uma vez que o CTN ou CTM não predizem tal situação.
Destarte, os documentos que instruem os autos do processo de nº 000363/2012 passam a integrar os autos do processo de nº 000713/2014 e 
vice-versa.
Isto posto, vamos à análise do MÉRITO:
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 nº 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). 
O dispositivo legal ora trazido estabelece o fato gerador do IPTU e define sua incidência sobre a propriedade de imóveis localizados na área 
urbana do município. 
A legislação municipal específica define a demarcação da área urbana do município de Brumadinho, o parcelamento do solo e respectiva 
localização. 
Também por meio de legislação municipal se estabelece a planta genérica de valores dos terrenos para fins de base de cálculo do IPTU – Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
De acordo com a descrição no Cadastro Imobiliário Municipal, o imóvel inscrito sob o nº 01.22.000.0100.000, de propriedade do Requerente, 
constitui uma área remanescente do “Bairro Lourdes”, no entanto o índice cadastral o coloca como parte integrante do referido bairro. 
Conforme declara o técnico ambiental, em relatório de resposta aos ofícios nº 156 e 157/2014 do DAF, às fls. 12 e 10, respectivamente, de am-
bos os processos, o imóvel denominado Fazenda Brumadinho, com Matrícula 25.756, do livro 02, folhas 01,02 e 03, com área de 110. 157,63 m² 
(cento e dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados)  é uma gleba  independente, ou seja, não pertence 
ao Bairro de Lourdes,  sendo  apenas remanescente deste, mas  localizada na área urbana do município. Vejamos: 
“o imóvel Fazenda Brumadinho não pode ter o mesmo nº de cadastro imobiliário do Bairro de Lourdes, pois o Bairro de Lourdes é um lote-
amento aprovado, enquanto que, o terreno com matrícula 25.756 é uma gleba em área urbana, mas independente do Bairro de Lourdes.” 
(grifamos)
As demarcações da área em referência e dos bairros confrontantes podem ser vistas pelos mapas da sede do município que instruem os autos.
Por sua vez o relatório de DIRETRIZES MUNICIPAIS PARA PARCELAMENTO DO SOLO URBANO da área em referência afirma que “a gleba em 
questão  (matrícula 25.756) situa-se na sede do Município de Brumadinho/MG.” 
Mister avigorar a assertiva de que o imóvel em exame não está situado em área de expansão urbana,  motivo pelo qual  o mesmo não deverá 
ser avaliado nos moldes do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 060/010, mas conforme o §1º do art. 1º do mesmo diploma legal. Veja-
mos:
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Lei Complementar nº 060/2010
Art. 1º. O metro quadrado da Planta Genérica de Valores, constante do Anexo I da Lei Complementar nº 056/2009, de 19 de novembro de 
2009, fica alterado na forma do Anexo Único da presente Lei, para efeitos da incidência do IPTU.
§ 1º. Os imóveis que não tiverem o valor do metro quadrado do terreno previsto na tabela integrante do Anexo Único desta Lei  serão tributa-
dos com base no terreno limítrofe de menor valor. 
Logo, por imposição da norma legal acima transcrita, o imóvel em questão  deverá ser tributado com base no terreno limítrofe de menor valor, 
visto que o mesmo não se encontra na tabela integrante do Anexo Único da LC 060/2010.
Assim sendo, trazemos novamente à tona o relatório de resposta da Secretaria do Meio Ambiente ao Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, às fls. 12 e 10, respectivamente, de ambos os processos,:
“OBS: De acordo com o § 1º do Art. 1º da Lei Complementar nº 060/2010, o terreno limítrofe de menor valor conforme anexo único inicia-se na 
quadra 12 até a quadra 18 do Bairro Silva Prado.”
Anexo Único – Lei Complementar nº 060/2010
Tabela de Preços de terrenos

BAIRRO VALOR POR M²

Silva Prado Quadra 12 a 18 R$15,00

Portanto, à luz do § 1º do art. 1º da LC 060/2010 e Anexo Único, desfecha-se no entendimento de que, por força  da avaliação atribuída ao 
Bairro Silva Prado – Quadras 12 a 18 (Tabela anexa)  no valor de R$ 15,00 m² (quinze reais o metro quadrado) também deve ser atribuído este 
mesmo valor  ao imóvel constituído de uma área de terreno de 110.157,63 m² (cento e dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e 
três centímetros quadrados), inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº 01.22.000.0100.000, de propriedade do requerente, o quais 
são limítrofes entre si.
Reavaliados conforme requerido, passemos a análise dos lançamentos.
A administração pública tem o poder-dever de exercer o controle de seus atos, no que se denomina autotutela administrativa ou princípio 
da autotutela. No exercício do poder-dever a Administração, atuando por provocação do particular ou de ofício, reaprecia os atos produzidos 
em seu âmbito, análise esta que pode incidir sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito.
Na primeira hipótese - análise do ato quanto à sua legalidade -, a decisão administrativa pode ser no sentido de sua conformidade com a 
ordem jurídica, caso em que o ato terá confirmada sua validade; ou pela sua desconformidade, caso em que o ato será anulado”.
Assim, após o lançamento tributário, é permitido ao Fisco proceder à revisão do valor do crédito, diante do poder-dever de autotutela que lhe 
é conferido, nas hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
O Art. 149 do CTN, entre outros casos, estabelece:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII. quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX. quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo Único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Da tempestividade da revisão do lançamento e o direito da Fazenda.
A prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do tributo. Em se 
tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento por meio 
do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional. Na prática passa-se a contar a partir da data do 
vencimento do tributo, ou seja, a última data em que o tributo poderá ser pago sem que o contribuinte não se constitua em mora.
Os lançamentos a serem revistos referem-se aos exercícios fiscais de 2011 a 2014. Assim, se definitivamente constituído o crédito tributário 
referente  exercício fiscal de 2011 por ocasião de seu lançamento, que se deu em 15/02/2011, verifica-se a não extinção do direito da Fazenda 
pública rever e exigir o crédito do sujeito passivo da obrigação tributária.
Por via de consequência verifica-se também a tempestividade da revisão dos lançamentos referentes aos demais exercícios fiscais.
Pois bem. Vejamos:
Observa-se na Guia de Recolhimento do IPTU/2010 acima (nº 12299232) o valor  de R$ 5,00  (cinco reais)   atribuído ao  m² de terreno  do imó-
vel em questão. Tal valor foi atribuído ao terreno em razão do art. 3º caput e inciso I da Lei Complementar nº 060/2010, pois o imóvel remanes-
cente do Bairro de Lourdes ainda se encontrava em área de expansão urbana, estando, portanto, correto o lançamento. 
Assim estabelece a norma legal:
Lei Complementar 060/2010
Art.3º. Os imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m²(cinco mil metros quadrados), terão os seguin-
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tes valores, para efeitos de incidência de IPTU: 
“I- de 5.00 m² a 100.000m²- R$ 5,00(cinco reais), excluída as áreas de preservação permanente (APP) e com declividade acima de 35º, devida-
mente comprovadas”
Com o advento da Lei 1.836 de 02 de dezembro 2010 que alterou o perímetro urbano da Sede de Brumadinho, o imóvel remanescente do 
Bairro de Lourdes, que até então se situava em área de expansão urbana, passou a pertencer ao perímetro urbano  do Município. Deste modo, 
para fins de avaliação do IPTU exercício fiscal de 2011, a  base de cálculo  foi alterada, passando para R$ 40,00 (quarenta reais) o valor do m² 
(metro quadrado) do terreno segundo anexo da LC 060/2014, conforme se pode observar na Guia de Recolhimento do IPTU/2011, abaixo 
mostrada:

Porém, o desconto ali concedido no valor de R$ 63.403,31 (sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e trinta e um centavos)  não encontra 
respaldo legal na legislação municipal pertinente, nem tão pouco há registros nos arquivos do Departamento de Fiscalização de Tributos de 
que tenha ocorrido interposição, pelo contribuinte, de reclamação ou recurso nos termos da lei reguladora do processo tributário adminis-
trativo (art. 151, III , do CTN)  que tenha dado origem a  processo desta natureza e que nele contenha decisão fundamentada no sentido de 
conceder tal benefício astronômico ao contribuinte. 
A presente constatação constitui flagrante ilegalidade no processo de lançamento do tributo, por ato da autoridade administrativa que o 
efetuou. Tal situação  enseja a revisão do lançamento de ofício pela autoridade administrativa que o constatou, previsto no artigo 149 do 
CTN, sem prejuízo de demais medidas cabíveis ao caso.  Assim,  o referido lançamento eivado de vícios deverá ser revisto para se consituir nos 
moldes do §1º do artigo 1º da Lei Complementar 060/2010.
Quanto a divergência das medidas do imóvel para cálculo do IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 com área de 90.690,15 m² (noventa mil, 
seiscentos e noventa metros e quinze centímetros quadrados)  em relação aos exercícios de 2012 a 2014 com área de 110.157,63 m² (cento e 
dez mil, cento e cinquenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados), pode-se verificar  no Registro Imobiliário Matrícula 25.756 
folha nº 03, averbação de retificação de área alterando as medidas,  de forma que o IPTU  exercícios fiscais de 2010 e 2011 incidiu corretamen-
te  sobre a propriedade da área de 90.690, 18 m² (noventa mil, seiscentos e noventa  metros e dezoito centímetros quadrados), bem como nos 
exercícios  fiscais de 2012, 2013 e 2014 o mesmo imposto  incidiu sobre a propriedade de uma área de 110.157,63 (cento e dez mil, cento e cin-
quenta e sete metros e sessenta e três centímetros quadrados), portanto, neste aspecto, o cadastro deverá permanecer conforme se encontra. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no princípio da autotutela da administração de poder-dever de rever os 
próprios atos, no CTN,  Leis Municipais 940/97, 056/2009 e 060/2010:
A) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM e determino ao DAF – Departamento de Arreca-
dação de Fiscalização Municipal que tomes as seguintes providências:
1.  Criação de um novo índice cadastral,  ou novo setor, para o imóvel que atualmente se encontra inscrito no cadastro imobiliário municipal 
sob o nº 01.22.000.0100.000,  de propriedade de Cândido Moreira Jardim, posto não ser parte integrante do “Bairro de Lourdes”, no município 
de Brumadinho/MG; 
2. Alteração, junto ao Cadastro Imobiliário do Município,  do valor do m² (metro quadrado) atribuído ao imóvel em questão, passando de R$ 
40,00 (quarenta reais) o metro quadrado para R$ 15,00 (quinze reais) o metro quadrado, para fins de cálculo do IPTU a partir do exercício fiscal 
de 2011. 
3. Sejam refeitos os cálculos dos valores do IPTU exercício fiscal 2011, com as devidas correções, deduzindo-se o valor já pago, também corri-
gido nos termos da legislação pertinente, emitindo-se a Guia de recolhimento da diferença apurada  entre o valor do tributo pago e o valor do 
tributo devido naquele exercício;
4. Sejam refeitos os cálculos do IPTU referente aos exercícios fiscais de 2012, 2013 e 2014 considerando os valores alterados no Cadastro 
Imobiliário Municipal conforme item 2 desta decisão, emitindo-se a guia de pagamento dos referidos exercícios, sem a incidência de juros e 
multa, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos tributos a partir e fevereiro de 2012, ocasião da interposição da presente reclamação 
tributária (art. 151, III, do CTN);
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B) Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF – da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de 
Brumadinho, para as devidas providências;
C) Intime-se o 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; 
Transitada em julgado a presente decisão administrativa, não ocorrendo o pagamento, inscrevam-se em Dívida Ativa os débitos apurados, 
remetendo CDA para fins de execução fiscal.
 Tendo em vista que o valor de redução dos cálculos do tributo é superiores ao teto mínimo estabelecido no artigo247 do CTM, determino a 
remessa dos presentes autos para Junta de Recursos Fiscal para fins de reexame desta decisão. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 12 de janeiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000741/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte Luiz Eduardo Castelo Branco pleiteia análise da proporcionalidade dos va-
lores do IPTU dos anos de 2010 a 2013 do lote 30 da quadra 01 do Bairro Retiro do Chalé, de sua propriedade.  Requer que  os valores do IPTU 
dos anos de 2010 a 2013 tenham a mesma base de cálculo do ano de 2014, acrescidos das devidas penalidades
O presente requerimento veio instruído com cópia do documento pessoal do requerente, cópia do registro imobiliário Matrícula 21.245 e 
documentos/laudos de análise consistência de solo.
O DAF oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, após fez juntada  do ofício de resposta e do Boletim do Cadastro Imobiliário.
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional)
Art.114- Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Lei 940/97(Código Tributário Municipal)
Art.113- O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza acessão física, como definido a lei “
Art. 122- O imposto será calculado mediante aplicação sobre o valor venal dos imóveis respectivos:
Parágrafo Único – Serão aplicadas as seguintes alíquotas:
A alíquota para o Imposto Predial e Territorial Urbano é de 2% (dois por cento)
TABELA I
TABELA BÁSICA VALOR VENAL
TABELA DE VALORES M²
TERRENOS

GRUPO         LOCALIDADE LOTE M²

03 Retiro do Chalé   5,00
Lei complementar 056/2209 - Altera valores da Planta de Valores Genéricos para efeito de cálculo do IPTU, altera dispositivos relacionados a 
este tributo e dá outras providências.
Art. 4º- Para o cálculo do imposto serão utilizadas as seguintes alíquotas:
Tratando-se de terreno não edificado, 2,00% (dois opor cento)
(...)
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2009
TABELA DE PREÇOS DE TERRENOS

BAIRRO VALOR POR M²

Retiro do Chalé 80,00
Lei complementar 060/2010 - altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal 056/2009 (..)
ANEXO ÚNICO – LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2010
TABELA DE PREÇOS DE TERRENOS

BAIRRO VALOR POR M²
Retiro do Chalé       70,00

Lei Complementar 77/2013 – Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Leis Complementares nºs 56/2009, 60/2010 e 65/2011 (...)acerca do 
IPTU e dá outra providências.
Art.4º para cálculo do imposto serão utilizadas as seguintes alíquotas:
(...)
II – (...)
c) Uso comercial ou serviços: 0,5% (meio por cento)
Para determinar qual será a legislação aplicável aos lançamentos dos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, que constituiu o crédito tributário 
proveniente da prática do fato gerador  do IPTU (propriedade de  imóvel urbano), importa-nos analisar o art. 144 do CTN:



Brumadinho, 27 de janeiro de 2015 Página 12 de 17Diário Oficial de Brumadinho - Edição 357

"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

Art.144 – O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posterior-
mente modificada ou revogada.
Percebe-se, então, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. Assim, ainda que lei nova venha reduzir a base de cálculo ou alíquota, como aconteceu  com as leis 
municipais 056/2009, 060/210 e 077/2013, os lançamentos dos tributos relativos aos exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012 e 2013 deverão ser 
regidos pela vigente naquele ano, não podendo, posteriormente, ser modificados com base em outra lei que a modificou ou revogou.  
Trazida  à baila a legislação pertinente, vamos ao caso concreto.
O valor lançado de IPTU referente exercício fiscal 2009 (pago), incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha 
como base de cálculo o valor estabelecido na Tabela I anexa à Lei 940/97(CTM) e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do art. 122 
da mesma lei, assim constituído:

ÁREA DO  LOTE VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 5,00 R$9.800,00    2% R$ 196,00 Lei 940/97

O valor lançado  de  IPTU referente exercício fiscal 2010, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no Anexo I da  Lei complementar 056/2009 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do art. 4º 
da mesma lei, assim constituído:

ÁREA DO 
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA 
VALOR DO 

IPTU
FUNDAMENTO LEGAL

1.960 m² R$ 80,00 R$ 156.800,00    2% R$ 3.136,00 Lei 056/2009
O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2011, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00

LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2012, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no Anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00

LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2013, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL

1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00
LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2014, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do art. 4º da Lei comple-
mentar 077/2013, assim constituído:

ÁREA 
LOTE

VRM² VR TERRENO
ÁREA

CONSTR.
VR M²

CONST.
VR

EDIF

BASE
CALCULO

R$
ALIQ

FUND.
LEGAL

1.960 
m²

R$ 
70,00

R$ 
137.200,00

44,80 R$ 300,00
R$ 

13.440,00
150.640,00

0,5%

LC 
060/10  
077/13

Nota: Para o exercício fiscal 2014 foi lançada área edificada, de uso comercial,  de 44,80 m² (quarenta e quatro metros e oitenta centímetros 
quadrados).
Conforme se verifica, as leis tributárias estabelecem o valor da base de cálculo e alíquota aplicável em cada exercício fiscal, assim, cada lança-
mento respeitará a vigência da lei na ocasião do fato gerador.
Da  análise dos valores dos lançamentos, conforme requerido, conclui-se que os lançamentos referentes aos exercícios fiscais de 2010, 2011, 
2012 e 2013 incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 05.38.001.0030.000  estão revestidos da mais perfeita legalidade.
Lado outro, observa-se a juntada, pelo requerente, de resultados de análise de consistência do solo, sem, contudo, fazer menção a sua preten-
são quanto aos mesmos. Presume-se, porém, pedido de consideração dos mesmos para efeito de cobrança do tributo em questão.
Mister esclarecer a inexistência de lei municipal  que autoriza a redução de tributo em decorrência de tipos diferentes de solo. É vigente no 
ordenamento jurídico municipal lei que prevê benefício em razão de existência de mata nativa ou APP, porém em algumas poucas circunstân-
cias. Vejamos: 
Lei complementar 060/2010 - altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal 056/2009 (..)
Art. 2º- As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, terão como base 
de cálculo do IPTU o valor constante na planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento)
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§1º - o percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com áreas a partir de 1.600m²(um mil e seiscentos metros quadrados). 
(..)
Art. 3º O imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m²(cinco mil metros quadrados, terão os seguin-
tes valores para efeitos de incidência de IPTU:
I – de 5.000m²a 100.000 m²- R$ 5,00(cinco reais), excluídas as áreas de preservação permanente (APP)e com declividade acima de 35°, devida-
mente comprovada.
(...)(grifos nossos)
Depreende-se da legislação supra que é necessário que o imóvel apresente determinadas características, como existência de vegetação nati-
va, declividade acima de 35°, se em imóveis localizados em área de expansão urbana e que possuam área acima de 5.000m²(cinco mil metros 
quadrados), para que se obtenha o benefício da redução do montante ou da base de cálculo do tributo. Ocorre, porém, que tais características 
não estão presentes no imóvel de propriedade do requerente, conforme se confere no Laudo de Vistoria e Constatação da lavra de servidores 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como na Matrícula do Registro Imobiliário desta cidade e comarca, onde consta que o imóvel 
possui apenas 1.960 m² (um mil, novecentos e sessenta metros quadrados) e está situado em área urbana do município, logo, a lei não se 
aplicável ao caso em exame.
Destarte nenhuma alteração poderá sofrer os lançamentos do tributo em questão com fulcro nos estudo do solo apresentado pelo requerente
Quanto à proposta do requerente, constante o formulário de Solicitações Diversas,  de pagar o débito/crédito tributário lançado em Dívida 
Ativa com base no imposto pago em 2014, ela é imprópria e inadmissível por se tratar de crédito tributário,  pois,  o tributo é um direito indis-
ponível  e o lançamento é uma atividade  estritamente vinculada, respeitando-se, repita-se, a lei vigente na ocasião do fato gerador. 
Segundo o Prof. Hugo de Brito Machado, exatamente porque o tributo é um direito indisponível, a atividade de lançamento é vinculada e 
obrigatória. 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
A autoridade administrativa dela incumbida não tem a faculdade de exercitá-la, ou não, a seu critério. É obrigada a exercitá-la sempre que no 
mundo fenomênico se configurar a situação na qual o lançamento é cabível.
E continua o Prof. Hugo, mesmo nos casos em que a lei determina ao contribuinte que apure o valor do tributo e faça o pagamento respectivo 
sem que a autoridade se tenha sobre ele manifestado, restará sempre à autoridade o dever de verificar aquela apuração para, considerando-a 
correta, afirmar que assim a considera.
Qualquer benefício somente poderá se dar por meio de lei, porém sem que seja alterado o lançamento originário. 
Eventualmente, se pretendia o requerente arguir eficácia de lei  municipal, tal arguição não tem cabimento através de processo  administra-
tivo, mas judicialmente,  pela parte a quem aproveita, no âmbito de processo em que se discute caso concreto.  A declaração de ineficácia 
da lei tem seus efeitos restritos às partes, permanecendo a lei eficaz e aplicável às demais relações jurídicas não submetidas à apreciação do 
judiciário.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no artigo 144 do CTN:
a) NEGO PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelo contribuinte LUIZ EDUARDO CASTELO BRANCO;
b) DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos dos créditos tributários lançados em Dívida Ativa referente o IPTU exercícios fiscais 2010, 2011, 
2012 e 2013,  consequentemente, o contribuinte devedor  da Dívida Ativa oriunda do  IPTU exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012 e 2013,  inci-
dente sobre o imóvel  cadastrado sob o  nº 05.38.001.0030.000, em nome do requerente Luiz Eduardo Castelo Branco;
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Fiscais do Município de Brumadinho, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
d) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos pre-
vistos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
e) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 23 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 
CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 0381/2012
REFERÊNCIA:  Impugnação de Lançamento  de Crédito Tributário - IPTU
REQUERENTE: RODE EMPREENDIMENTOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos dos Processos Administrativos Tributários – PAT nº 0381/2012, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através do qual a empresa RODE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
02.930.970.0001/11, representada legalmente por seu sócio-gerente Délio Eugênio Paulino Ferreira de Melo, propõe Impugnação do lança-
mento de crédito tributário referente  IPTU/2012, sob a alegação de que a lei que fixou base de cálculo para apuração do IPTU/2010 não con-
siderou peculiaridades dos imóveis de sua propriedade que compõem o loteamento “Quintas do Vale”, e ainda que o fisco  não  observou ação 
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judicial que tramita na comarca de Brumadinho, onde foi obrigado – o impugnante - a suspender as obras e venda dos imóveis do referido 
loteamento. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento apenas relatório de débito da impugnante.
Por meio do Ofício Fiscal nº 042/2013, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no sentido de que o empreendimento possui 
meio-fio, pavimentação asfáltica e posteamento de iluminação pública. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A suspensão da exigibilidade é o impedimento temporário e circunstancial de o fisco levar adiante a exigência. Se ainda não tiver havido a 
inscrição em Dívida Ativa o fisco não poderá fazê-lo; se já tiver havido a inscrição, o fisco não poderá ajuizar a execução fiscal. É temporário 
porque deverá haver decisão no Processo que contiver a reclamação (impugnação) ou recurso administrativo e é circunstancial porque so-
mente poderá ocorrer dentro das circunstâncias previstas no art. 141 do CTN.
Assim, a Impugnação de  Lançamento de Crédito Tributário suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao imposto incidente 
sobre os imóveis que compõe o loteamento de propriedade da requerente, mas não o lançamento do crédito tributário em Dívida Ativa, uma 
vez que esse já havia ocorrido na ocasião da propositura da impugnação.
É neste mesmo norte que passamos ao estudo dos casos previstos no Código Tributário Nacional capazes de alterar o crédito tributário
Lei 5.172/1966
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação 
ou as respectivas garantias.
(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I- moratória;
II – o depósito de seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos  das lei reguladoras do processo tributário administrativo;
IV- a concessão da medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI- o parcelamento.
Alega a impugnante que a Lei Municipal 056/2009  ao determinar a base de cálculo para o lançamento do IPTU  não considerou  característi-
cas e particularidades dos imóveis de sua propriedade, sobre o que manifestaremos mais adiante, além do que a administração, referindo-se 
ao fisco, não considerou a Ação Civil  Pública que tramita nesta comarca sob o nº 0090.03.003233-9.
Mister ressaltar que o impugnante não carreou para os presentes autos o conteúdo dos autos do processo da ação civil pública nº 
0090.03.003233-9, desconhecendo, a Fazenda Municipal, a concessão, pelo juízo, de medida liminar em mandado de segurança ou medida li-
minar ou tutela antecipada em outra espécie de ação judicial - como ação civil pública -  que tenha o condão de suspender o crédito tributário 
em exame, nos termos do artigo 141 c/c artigo 151, ambos da Lei 5.172 de 1966, o denominado Código Tributário Nacional.
Cumpre-nos aclarar que é indispensável para a instrução dos autos a juntada de todos os documentos que comprovam a alegação da impug-
nante, a fim de que sejam exaradas decisões acertadas. Em uma simples consulta ao site do TJMG, o município não constatou  que tenha ocor-
rido a concessão de medida liminar ou tutela antecipada no andamento da ação civil pública nº 0090.03.003233-9, o que afasta a ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos  IV e V do art. 151 do CTN, como forma de   suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Igualmente não foi juntado aos autos comprovante de que o impugnante tenha efetuado depósito do montante integral ou tenha parcelado 
o seu débito tributário junto á Fazenda Pública Municipal , o que  também afasta  as hipóteses previstas nos incisos  II e VI do art. 151 do CTN 
como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O Município não concedeu moratória ao impugnante visto a inexistência de norma legal para tanto.   
Deste modo, vê-se rechaçada  da possibilidade legal da permanência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise após o 
trânsito em julgado da presente decisão, o que comprova a temporariedade do efeito da reclamação nos termos do art. 141 c/c art.151 do 
CTN..
Referindo-se  a alegação da inobservância da Lei Municipal nº 056/2009, para fixação da base de cálculo para apuração do IPTU, quanto às pe-
culiaridades dos imóveis relacionados na Notificação nº 001875/2011, tais como  situação do imóvel e existência de convenção de condomí-
nio,  importante elucidar que  o Processo Administrativo Tributário não é sede para  debater sobre os métodos de elaboração da norma legal, 
assim como não se discute sobre a constitucionalidade da lei municipal em processo administrativo,  mas tão somente sobre  a aplicabilidade 
no caso concreto da norma tributária. Podemos elencar dentre vários possíveis objetos do processo administrativo tributário as questões que 
envolvem  a natureza e circunstância materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, erro na identificação do sujeito passivo, na determina-
ção da alíquota,  no cálculo do montante do débito, na elaboração ou conferência de documentos relativos ao pagamento, reconhecimento 
da prescrição e do direito às isenções e outros benefícios, tudo conforme legislação tributária vigente aplicável.   
Isto posto, vislumbra que a reclamação tributária em exame não repousa na inaplicabilidade da lei tributária vigente, mas nos métodos de 
elaboração de propositura de Lei Municipal e como tal não deve ser examinada na esfera do processo administrativo tributário. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 141 e 151 do CTN:
a) NEGO  PROVIMENTO  À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela empresa RODE EMPREENDIMENTOS  LTDA;
b) DECLARO SUBSISTENTES os Lançamentos do Crédito Tributário  referente  ao exercício fiscal de 2012 e, em consequência o contribuinte 
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devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)  incidentes sobre os imóveis que compõem o loteamento denominado Quintas do Vale 
de propriedade da requerente, relacionado no documento de fls. 05 a 07;
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 
20 (vinte) dias;
d) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche requisito previsto 
no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
e) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
Publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 24 de julho de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 0382/2012
REFERÊNCIA:  Impugnação de Lançamento  de Crédito Tributário - IPTU
REQUERENTE: RODE EMPREENDIMENTOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos dos Processos Administrativos Tributários – PAT nº 0382/2012, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativos, através do qual a empresa RODE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
02.930.970.0001/11, representada legalmente por seu sócio-gerente Délio Eugênio Paulino Ferreira de Melo, propõe Impugnação do lança-
mento de crédito tributário referente  IPTU/2011, sob a alegação de que a lei que fixou base de cálculo para apuração do IPTU/2010 não con-
siderou peculiaridades dos imóveis de sua propriedade que compõem o loteamento “Quintas do Vale”, e ainda que o fisco  não  observou ação 
judicial que trâmita na comarca de Brumadinho, onde foi obrigado – o impugnante - a suspender as obras e venda dos imóveis do referido 
loteamento. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento apenas relatório de débito da impugnante.
Por meio do Ofício Fiscal nº 042/2013, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no sentido de que o empreendimento possui 
meio-fio, pavimentação asfáltica e posteamento de iluminação pública. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A suspensão da exigibilidade é o impedimento temporário e circunstancial de o fisco levar adiante a exigência. Se ainda não tiver havido a 
inscrição em Dívida Ativa o fisco não poderá fazê-lo; se já tiver havido a inscrição, o fisco não poderá ajuizar a execução fiscal. É temporário 
porque deverá haver decisão no Processo que contiver a reclamação (impugnação) ou recurso administrativo e é circunstancial porque so-
mente poderá ocorrer dentro das circunstâncias previstas no art. 141 do CTN.
Assim, a Impugnação de  Lançamento de Crédito Tributário suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao imposto incidente 
sobre os imóveis que compõe o loteamento de propriedade da requerente, mas não o lançamento do crédito tributário em Dívida Ativa, uma 
vez que esse já havia ocorrido na ocasião da propositura da impugnação.
É neste mesmo norte que passamos ao estudo dos casos previstos no Código Tributário Nacional capazes de alterar o crédito tributário
Lei 5.172/1966
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação 
ou as respectivas garantias.
(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I- moratória;
II – o depósito de seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos  das lei reguladoras do processo tributário administrativo;
IV- a concessão da medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI- o parcelamento.
Alega a impugnante que a Lei Municipal 056/2009  ao determinar a base de cálculo para o lançamento do IPTU  não considerou  característi-
cas e particularidades dos imóveis de sua propriedade, sobre o que manifestaremos mais adiante, além do que a administração, referindo-se 
ao fisco, não considerou a Ação Civil  Pública que tramita nesta comarca sob o nº 0090.03.003233-9.
Mister ressaltar que o impugnante não carreou para os presentes autos o conteúdo dos autos do processo da ação civil pública nº 
0090.03.003233-9, desconhecendo, a Fazenda Municipal, a concessão, pelo juízo, de medida liminar em mandado de segurança ou medida li-
minar ou tutela antecipada em outra espécie de ação judicial - como ação civil pública -  que tenha o condão de suspender o crédito tributário 
em exame, nos termos do artigo 141 c/c artigo 151, ambos da Lei 5.172 de 1966, o denominado Código Tributário Nacional.
Cumpre-nos aclarar que é indispensável para a instrução dos autos a juntada de todos os documentos que comprovam a alegação da impug-
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nante, a fim de que sejam exaradas decisões acertadas. Em uma simples consulta ao site do TJMG, o município não constatou  que tenha ocor-
rido a concessão de medida liminar ou tutela antecipada no andamento da ação civil pública nº 0090.03.003233-9, o que afasta a ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos  IV e V do art. 151 do CTN, como forma de   suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Igualmente não foi juntado aos autos comprovante de que o impugnante tenha efetuado depósito do montante integral ou tenha parcelado 
o seu débito tributário junto á Fazenda Pública Municipal , o que  também afasta  as hipóteses previstas nos incisos  II e VI do art. 151 do CTN 
como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O Município não concedeu moratória ao impugnante visto a inexistência de norma legal para tanto.   
Deste modo, vê-se rechaçada  da possibilidade legal da permanência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise após o 
trânsito em julgado da presente decisão, o que comprova a temporariedade do efeito da reclamação nos termos do art. 141 c/c art.151 do 
CTN..
Referindo-se  a alegação da inobservância da Lei Municipal nº 056/2009, para fixação da base de cálculo para apuração do IPTU, quanto às pe-
culiaridades dos imóveis relacionados na Notificação nº 001875/2011, tais como  situação do imóvel e existência de convenção de condomí-
nio,  importante elucidar que  o Processo Administrativo Tributário não é sede para  debater sobre os métodos de elaboração da norma legal, 
assim como não se discute sobre a constitucionalidade da lei municipal em processo administrativo,  mas tão somente sobre  a aplicabilidade 
no caso concreto da norma tributária. Podemos elencar dentre vários possíveis objetos do processo administrativo tributário as questões que 
envolvem  a natureza e circunstância materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, erro na identificação do sujeito passivo, na determina-
ção da alíquota,  no cálculo do montante do débito, na elaboração ou conferência de documentos relativos ao pagamento, reconhecimento 
da prescrição e do direito às isenções e outros benefícios, tudo conforme legislação tributária vigente aplicável.   
Isto posto, vislumbra que a reclamação tributária em exame não repousa na inaplicabilidade da lei tributária vigente, mas nos métodos de 
elaboração de propositura de Lei Municipal e como tal não deve ser examinada na esfera do processo administrativo tributário. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 141 e 151 do CTN:
a) NEGO  PROVIMENTO  À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela empresa RODE EMPREENDIMENTOS  LTDA;
b) DECLARO SUBSISTENTES os Lançamentos do Crédito Tributário  referente  ao exercício fiscal de 2011 e, em consequência o contribuinte 
devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)  incidentes sobre os imóveis que compõem o loteamento denominado Quintas do Vale 
de propriedade da requerente, relacionado no documento de fls. 05 e 06;
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 
20 (vinte) dias;
d) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche requisito previsto 
no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício;
e) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado.
Publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 24 de julho de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº:
REQUERENTE: 
RELATÓRIO:
Trata-se de Processos Administrativos, através dos quais o contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM vem pedir revisão do lançamento do 
IPTU/DÍVIDA ATIVA referente exercícios fiscais 2012, 2013 e 2014, incidente sobre o imóvel de sua propriedade, inscrito no cadastro imobiliário 
municipal sob o nº 01.22.000.0100.000, tendo em vista discordar da avaliação imobiliária prevista na planta genérica do Município. 
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no princípio da autotutela da administração de poder-dever de rever os 
próprios atos, no CTN, Leis Municipais 940/97, 056/2009 e 060/2010:
A) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo contribuinte CÂNDIDO MOREIRA JARDIM e determino ao DAF – Departamento de Arreca-
dação de Fiscalização Municipal que tomes as seguintes providências:
1.  Criação de um novo índice cadastral,  ou novo setor, para o imóvel que atualmente se encontra inscrito no cadastro imobiliário municipal 
sob o nº 01.22.000.0100.000,  de propriedade de Cândido Moreira Jardim, posto não ser parte integrante do “Bairro de Lourdes”, no município 
de Brumadinho/MG; 
2. Alteração, junto ao Cadastro Imobiliário do Município,  do valor do m² (metro quadrado) atribuído ao imóvel em questão, passando de R$ 
40,00 (quarenta reais) o metro quadrado para R$ 15,00 (quinze reais) o metro quadrado, para fins de cálculo do IPTU a partir do exercício fiscal 
de 2011. 
3. Sejam refeitos os cálculos dos valores do IPTU exercício fiscal 2011, com as devidas correções, deduzindo-se o valor já pago, também corri-
gido nos termos da legislação pertinente, emitindo-se a Guia de recolhimento da diferença apurada entre o valor do tributo pago e o valor do 
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tributo devido naquele exercício;
4. Sejam refeitos os cálculos do IPTU referente aos exercícios fiscais de 2012, 2013 e 2014 considerando os valores alterados no Cadastro 
Imobiliário Municipal conforme item 2 desta decisão, emitindo-se a guia de pagamento dos referidos exercícios, sem a incidência de juros e 
multa, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos tributos a partir e fevereiro de 2012, ocasião da interposição da presente reclamação 
tributária (art. 151, III, do CTN);
 Destarte, alinho-me a decisão de primeira instância para NEGAR PROVIMENTO ao pedido da requerente Vanessa Araujo Diacomo. 
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a)Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b)Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c)Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
de 2013.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 12 de janeiro de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice Presidente JRF
Bruna Rita
Membro JRF
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