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Prefeitura realizará 
Carnaval da Família 2014 

Desfi les dos 24 blocos caricatos e as tradicionais bandas acontecerão na praça de eventos
Desde o ano passado, a Pre-

feitura de Brumadinho, numa 
ação integrada de seus diversos 
setores, vem trabalhando o res-
gate das tradições culturais e 
melhorias nos eventos do mu-
nicípio. Dentre eles, o Carnaval. 
A grande novidade de 2014 é a 
transferência do Carnaval para 
a Praça de Eventos, Antônio do 
Carmo Neto, para garantir mais 
segurança e tranquilidade para 
os moradores. 

turais com artistas locais. Ao 
todo, serão 24 blocos carica-
tos, que levarão para as ruas o 
tema “A Copa do Mundo passa 
por aqui”.

O local será equipado com 
arquibancadas, posto médi-
co com apoio de ambulâncias, 
UTI móvel e posto de apoio do 
serviço de segurança da Polícia 
Militar. No interior, o Carnaval 
acontecerá em Casa Branca, Su-
zana e Marinhos. Em todas es-

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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Uma estrutura será montada 
para receber a população e os 
turistas durante os 5 dias de fo-
lia, que será realizado entre os 
dias 28 de fevereiro e 4 de mar-
ço. Além da Praça de Eventos, 
a Avenida Inhotim até a esqui-
na da Rua A, no Bairro Progres-
so irá transformar-se na passa-
rela do samba, para os desfiles 
dos blocos caricatos e as tradi-
cionais bandas de música. Tam-
bém haverá apresentações cul-

sas localidades também haverá 
desfile de blocos locais.

 O Carnaval da Família ga-
nhou intencionalmente este 
nome, com o objetivo de pro-
mover o encontro das famílias 
de Brumadinho e resgatar a 
origem do carnaval na cidade. 
Confiram a programação com-
pleta do Carnaval 2014 no site 
www.brumadinho.mg.gov.br e 
pelo facebook.com/Prefeitura-
Municipaldebrumadinho. 
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Secretaria Municipal de Administração

Torna público Extrato de Contrato nº 010/2014 - Obj: Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa PETI, PROJOVEM e CRAS da Secre-
taria Municipal de Ação Social e para a Secretaria Municipal de Administração (açúcar), mediante fornecimento parcelado, pelo prazo até 
31/12/14. Contratada: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - Valor total: R$18.933,97. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 011/2014 - Obj: Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa PETI, PROJOVEM e CRAS da Secre-
taria Municipal de Ação Social e para a Secretaria Municipal de Administração (açúcar), mediante fornecimento parcelado, pelo prazo até 
31/12/14. Contratada: SADY TEMPONI GODINHO - ME - Valor total: R$21.184,10. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 012/2014 - Obj: Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa PETI, PROJOVEM e CRAS da Secre-
taria Municipal de Ação Social e para a Secretaria Municipal de Administração (açúcar), mediante fornecimento parcelado, pelo prazo até 
31/12/14. Contratada: TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS - ME - Valor total: R$11.692,80. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 081/2013 - Objeto: Prestação de serviços de solução de tecnologia de informação para elabo-
ração, execução e treinamento de portal online de serviços e informações para a Prefeitura – Empresa: AGÊNCIA 1968 LTDA - ME, no valor total 
de R$2.450,00 - Antônio Brandão/ Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 087/2013 - Obj: Locação de imóvel para abrigar as instalações da UAITEC. Locador: SOLLAR EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIO LTDA - Valor: R$75.972,48. Antônio Brandão-Prefeito.

Aviso de Errata: A PMB torna público Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar p/ Escolas Municipais 
Contemplados c/ verba do FNDE/PNAE. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/226. 
Antônio Brandão-Prefeito

Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 020/14, Proc. Adm. 038/14. Contratação Empresa prestação serviços Confecção e Forneci-
mento de Cartão Alimentação p/ PMB. Abertura: 07/03/2014, às 14h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net 
Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 172/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: ANTONIO FRANCISCO PARAGUAI
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 659/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, ANTONIO FRANCISCO PARAGUAI, “requer a isenção de 
IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 0126.004.0009.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de creditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
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) 
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O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte ANTONIO FRANCISCO PARAGUAI, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.26.004.0009.000, situado na rua João Lino Moreira, nº 334, Bairro Progresso Cohab, neste município, NÃO alcança o be-
nefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui uma renda maior do que o valor máximo previsto 
na Alínea “a” da referida Lei.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentado pelo contribuinte ANTONIO FRANCISCO PARAGUAI;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Atos do Legislativo

Processo Licitatório nº 02/2014 - Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2014 – Tipo: Técnica e Preço. Objeto: contratação de serviços técnicos 
especializados visando  o planejamento, a organização, a execução e a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos 
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Brumadinho. Entrega dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta Financeira” 
até o dia 24/03/2014, às 13h, no Setor de Protocolo da Câmara Municipal. Abertura dos referidos envelopes dia 24/03/2014, às 14h. Informa-
ções: (31) 3571-1463 – ramal 210.
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