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Quadra da escola de Casa 
Branca recebe cobertura 

Obra garante conforto e comodidade aos alunos, além de proporcionar 
mais um espaço multiuso para a comunidade

A Escola Municipal Car-
mela Caruso Aluotto re-
cebeu investimentos pa-
ra a cobertura da quadra 
de esportes. A obra foi 
feita para garantir mais 
conforto e comodida-
de aos alunos, professo-

res, além de proporcionar 
mais um espaço multiu-
so para a comunidade es-
colar. No local são realiza-
das diariamente aulas de 
educação física e eventos 
de caráter pedagógico. 

A escola de Casa Bran-

ca atende hoje aproxima-
damente 460 alunos, em 
dois turnos. A Secretária 
Municipal de Educação, 
Neide Alves de Lima, res-
saltou a importância da 
obra para a comunida-
de e reafirmou os investi-

mentos feitos nos últimos 
dois anos nas unidades 
de ensino do município. 
A Escola Municipal Car-
mela Caruso Aluotto ofe-
rece aulas da educação 
infantil ao ensino funda-
mental. 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 165 DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
“Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei 2.171 de 24 de julho de 2015 que “Altera a Lei nº 1.219/2001, do Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o ofício nº 326/2015 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura informando a nomeação dos membros que irão compor o 
Conselho Municipal de Patrimonio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho;
DECRETA:
Art.1°. Ficam nomeados os representantes e suplentes abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural 
e Paisagístico de Brumadinho, para um mandato de 02 (dois) anos:
I. REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Titular: Webert Douglas Fernandes de Souza
Suplente: Marta Gomes de Deus Boaventura 
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Ana Emília Coelho Diniz 
Suplente: Vera Maria dos Reis Inácio 
c) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Titular: Jane da Gloria Mota Barbosa 
Suplente: Neiva Lúcia Ribeiro 
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Titular: Lenice Neves Guimarães 
Suplente: Marcio Aparecido Amorim 
e) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Titular: Marcela Danyelle Ribeiro Garcia Fernandes 
Suplente: Adriana Bernardino 
II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
Titular: Armando De Angelis 
Suplente: Renato Motha
Titular: João de Oliveira
Suplente: Eliane Martins Coelho 
b) ORGANIZAÇÕES CULTURAIS NÃO GOVERNAMENTAIS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS
Titular: Joana da Silva Ribeiro 
Suplente: Antônio Ribeiro 
c) MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS E/OU REGISTRADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRI-
CO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE BRUMADINHO.
Titular: Geraldo Alcir Guimarães 
Suplente: Eraldo Augusto Pereira 
Titular: Cezar Augusto Silva Santos 
Suplente: Amanda Gabriela 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 25 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 166 DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria por idade, requerida pelo servidor Eustáquio Vaz de Lima e concedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, a contar de 18 de agosto de 2015;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 19 de agosto de 2015, da vaga ao cargo de agente administrativo III, ocupado pelo Sr. EUSTÁQUIO 
VAZ DE LIMA, matrícula 510, empossado em 20/07/1988, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a con-
cessão de aposentadoria por idade pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19 de agosto de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 25 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 167 DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
“Designa Comissão Permanente de Licitação para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 51 e 38, Inciso III da Lei Federal Nº 8.666/1993,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Licitação para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
pelo o período de 01 (um) ano, por presidência do primeiro, os seguintes servidores:
Membros Titulares da Comissão:
I. Simonal Batista Ribeiro;
II. Marcos Luiz de Aguiar e;
III. Romero Gabyano Rufino.
Membros Suplentes da Comissão:
I. Clodoaldo Evangelista Rodrigues;
II. Solange Aparecida de Jesus Amorim e;
III. Thais Amorim Silva.
Art. 2º. Os membros da Comissão, inclusive o Presidente, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se 
posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Art. 3º. A investidura dos integrantes da Comissão Permanente não excederá a 1 (um) ano, ficando vedada a recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão no período subsequente.
Art. 4º. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos e termos aditivos deverão ser encaminhadas para apreciação e emissão 
de parecer técnico pela Procuradoria Geral, bem como deverão ser submetidas a parecer jurídico exarado por profissional habilitado, designado 
por portaria conjunta assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Parágrafo Único. A homologação do processo licitatório será procedida pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos após a emissão 
dos respectivos pareceres técnico e jurídico. 
Art. 5º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, inclusive requisitar apoio técnico da Procuradoria Geral, Controladoria Interna e demais órgãos da admi-
nistração sempre que necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Art. 6º. A Comissão deliberará com o mínimo de 3 (três) membros presentes às reuniões.
Art. 7º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da comissão designado pelo Presidente.
Art. 8º. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não 
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666/1993.
Art. 9º. Fica vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indireta-
mente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
Art. 10. Com fulcro no art. 96, inciso I e §§ 1º e 2º Lei Complementar nº 039/2004, introduzidos pela Lei Complementar nº 062/2011, os membros 
da Comissão pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal, pelos serviços efetivamente prestados, farão jus ao recebimento de gratificação 
por encargos eventuais no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base do cargo efetivo de cada servidor, condicionada a concessão 
à efetiva participação dos mesmos nas reuniões, em cada mês de referência, exceto os servidores investidos em cargo comissionado.
Parágrafo único. A gratificação de 20% sofrerá o desconto proporcional correspondente ao número de reuniões de que o servidor deixou de 
participar no mês, calculado em relação ao número de reuniões da Comissão havidas no mês de referência.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de julho de 2015.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 25 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 168 DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
“Dispõe sobre delegação de competência ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e, especialmente,
CONSIDERANDO o disposto no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º – Com fundamento no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, fica delegada competência ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, poderes para ordenar despesas decorrentes das 
compras e processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação atuante junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
nomeada pelo Decreto nº 167 de 25 de agosto de 2015.
Parágrafo único.  A competência delegada no caput deste artigo não poderá ser subdelegada. 
Art. 2º - A competência delegada neste Decreto poderá ser restringida ou avocada, específica ou genericamente, a qualquer tempo, pelo Pre-
feito.
Art. 3ª - O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho e reserva orçamentária. 
Art. 5º - As notas de empenho serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, nas quais deverão constar, em local apropriado, 
o nome completo do Ordenador da despesa, seu cargo e o registro de que a delegação de competência se dá com fundamento no presente 
Decreto. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de julho de 2015.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 25 de agosto de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do Meio Ambiente - CODEMA
Brumadinho, 25 de agosto de 2015.
Prezados Senhores,
Membros do CODEMA,
Autoridades Convidadas para Audiência do empreendimento - Loteamento Nova Cidade
Tendo em vista que:
1) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assim como a Câmara de Vereadores (solicitante da Audiência sobre 
o licenciamento ambiental do Projeto Nova Cidade) e toda a população brumadinhense foi convidada para Audiência Pública promovida pela 
Assembleia Legislativa para tratar do relevante assunto de abastecimento público de Brumadinho;
2) Que a presença da SEMA nesta audiência é importante para testemunhar os problemas vivenciados e as iniciativas em andamento para 
equacionamento do problema;
3) Que a Audiência promovida pela Assembleia está agendada para 17 horas, o que poderia comprometer o andamento da Audiência sobre o 
Projeto em licenciamento, agendada para as 19: 00 h;
4) Que o adiamento possibilitará a participação das autoridades e moradores que nesta data estarão com suas atenções voltadas para a questão 
do abastecimento público;
5) Que a nova data para audiência sobre o Licenciamento será no menor prazo possível, visando não comprometer os prazos legais de análise e 
julgamento do requerimento de Licença.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunica o ADIAMENTO da Audiência Pública para tratar do Loteamento Nova Cidade, remarcando-a 
para a próxima semana, para a qual será dada toda publicidade necessária.
Confiante na compreensão de todos, reconhecendo a força maior das razões que levaram à tomada da presente decisão, agradecemos desde já.
Atenciosamente 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos

CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, em cumprimento à Lei 2.054 de 14 de Maio de 2014, CONVOCA os representantes das 
Entidades, Associações, ONG’s e OSCIP’s do município de Brumadinho para participarem da REUNIÃO de Formação de Comissão de Premiação 
para escolha dos Cidadãos Brumadinenses Sustentáveis, que será realizada às 15hrs do dia 16/09/2015 no auditório da Secretaria de Educação 
de Brumadinho (Rua Presidente Kennedy, nº 20, São Sebastião), nos moldes do artigo 2º, incisos III e IV e § 1º da Lei e referência, que assim 
dispõe:
Art.2º - O processo de seleção, escrutínio e premiação dos cidadãos agraciados com o “Prêmio Cidadão Brumadinense Sustentável” será viabili-
zado e coordenado por Comissão de Premiação composta por:
(...) III – Três representantes de quaisquer entidades da sociedade, que se mostrem interessadas;
IV – Dois representantes de quaisquer organizações do terceiro setor (Associações, ONG’s – Organizações Não Governamentais, OSCIP’s – Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público), que se mostrarem interessadas. 
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§1º - Os representantes referidos nos incisos III e IV serão escolhidos em reunião especialmente convocada para este fim, dada ampla publici-
dade através dos jornais do município e ainda no DOM – Diário Oficial do Município, nos painéis dos Órgãos do Poder Público Municipal e nas 
redes sociais, com, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da realização da referida reunião.
Na oportunidade, ficam os convocados informados que deverão comparecer à reunião supradesignada, em posse da Ata de Posse da Diretoria 
e de documento legal do (s) Representante (s).
Antônio Brandão 
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 00856/2015
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: LINK GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000856/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo através do qual a pessoa jurídica  LINK GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.211.170/0001/39 
com sede na Rua Piauí  nº 69, sala 01, B, Bairro Santa Efigênia, CEP. 30.150-320, Belo representada legalmente por seu sócio UBIRAJARA BARROS 
TEIXEIRA, brasileiro,  portador do CPF nº 176.756.696-49, residente em Betim /MG Horizonte/MG, neste ato, conforme documentos anexos, soli-
cita “requer imunidade de ITBI por se tratar de integralização de capital”.
O pedido cuida, na verdade, de “não incidência de ITBI” sobre a transmissão do imóvel constituído pelo lote de terreno nº 28 (vinte e oito) da 
quadra nº 12(doze) , inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 01.00.012.0028.000, situado na Avenida Pinheiros, nº 675, Bairro Retiro 
da Pedras, Brumadinho/MG , de propriedade dos  sócios Ubirajara Barros Teixeira, Manuela Martinez Barros Teixeira e Andrez Guaracy Barros 
Teixeira , conforme Matrícula 10.664 do Registro de Imóveis de Brumadinho/MG.  
Instruem o presente PAT, duas vias originais da Declaração para lançamento de ITBI “INTER-VIVOS”,  cópia de documentos pessoais dos sócios, 
cópia do Contrato de Constituição da empresa e respectiva re-ratificação,  Comprovante de Inscrição no CNPJ,  cópia  da Matrícula Imobiliária nº 
10.664 com as devidas retificações, emitidas pelo CRI da Comarca de Brumadinho/MG.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade pre-
ponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
LEI  FEDERAL Nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou loca-
ção de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacio-
nal da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor 
do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio 
da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1.765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI reportando-se ao texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
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e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
LEI MUNICIPAL Nº 1765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurí-
dica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencio-
nadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação do disposto 
nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer que 
as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher o 
imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a solicitante NÃO possui em seu instrumento constitutivo, 
como objeto social,  a atividade de compra, venda, administração e locação de bens móveis e imóveis próprios, sendo a) A gestão de ativos 
próprios, e , b) A prestação de serviços de corretagem na área da saúde, o que afasta, a princípio,  a incidência do Imposto Sobre Transmissão 
Imobiliária no que se refere às determinações contidas no art. 3º, § 2º da Lei nº 1.765/2009.
Observa-se, também, que a aquisição do bem em questão se deu na mesma ocasião da 31ª  (trigésima primeira)  alteração contratual da pessoa 
jurídica, em abril de 2015, e que esta entrou em atividade vários anos antes de o imóvel passar a  integralizar o seu capital social. Assim sendo, 
deverá apurar-se a atividade preponderante da pessoa jurídica, ora Solicitante, referida no § 1º do art. 37 do CTN e § 2º do art. 3º da Lei Munici-
pal, levando-se em conta a data da aquisição já constante no Contrato Social da empresa.
Da análise geral, entende-se que a pretensão da Solicitante em ter reconhecida a “não incidência do ITBI” merece resguardo EM CARÁTER SUS-
PENSIVO, tendo em vista que a pessoa jurídica LINK GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA, deverá demonstrar a preponderância de suas atividades refe-
rentes AOS PERÍODOS  DE 24 (VINTE E QUATRO ) MESES ANTERIORES  E 24 (VINTE E QUATRO) MESES SUBSEQUENTES A AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA.
Destarte a Solicitante deverá demonstrar  suas atividades por meio do Livro Caixa, Balanço Patrimonial Analítico  e Demonstração de Resultado 
de Exercício (DRE) referentes  ao período de abril de 2013 a abril de 2015, bem como apresentar, a cada seis meses, documentos  demonstrando 
preponderância de suas atividades durante os exercícios de 2015 e 2016. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Municipal 
nº 1.765/2009, decido:
a) CONCEDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DE  INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DI-
REITOS A ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, referente à transmissão do imóvel 
constituído pelo lote de terreno nº 28 (vinte e oito) da quadra nº 12(doze) , inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 01.00.012.0028.000, 
situado na Avenida Pinheiros, nº 675, Bairro Retiro das Pedras, Brumadinho/MG, de propriedade dos  sócios Ubirajara Barros Teixeira, Manuela 
Martinez Barros Teixeira e Andrez Guaracy Barros Teixeira , conforme Matrícula 10.664 do Registro de Imóveis de Brumadinho/MG,  o qual passou 
a  integralizar o capital social da Requerente;
b) DETERMINO:
b.1) Que a pessoa jurídica LINK GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA deverá, no prazo de 10 dias a contar do recebimento da presente decisão,  comprovar,  
perante o fisco municipal, a preponderância de suas atividades no período de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2015, mediante apresentação 
do Livro Caixa, Balanço Patrimonial Analítico e Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) da empresa, sob pena de cancelamento do reco-
nhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos 
em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
b.1) Que a pessoa jurídica LINK GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA deverá comprovar perante o fisco municipal a preponderância de suas atividades  
durante os próximos 24 (vinte e quatro) meses referentes aos exercícios fiscais de 2015 a 2017, a cada 06 (seis) meses (30 de setembro/2015, 31 
de março/2016, 30 de setembro/2016 e 31 de março/2017) independente de notificação prévia, mediante  apresentação do Livro Caixa, Balanço 
Patrimonial Analítico e Demonstrativo de Resultado de Exercício, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência 
de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o 
cumprimento desta determinação;
b.2)   Que seja INTIMADO 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, no prazo de 20 (vinte) dias; 
b.3)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para  que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, bem como regis-
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trar observações junto ao Cadastro Imobiliário Municipal acerca das razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel 
cumprimento da presente decisão. 
c) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observado o prazo estabelecido no item b.2 da presente, sejam os autos novamente enviados a esta 
Secretaria para fins de Decisão em caráter definitivo.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 14 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000890/2015
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI 
REQUERENTE: TJL TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000890/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual a contribuinte TJL TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA pessoa jurídica portadora 
CNPJ nº 08.033.269/0001-86, com sede na Avenida Pinheiro nº 1130, Condomínio Retiro das Pedras, CEP. 35.460-000, Brumadinho/MG, requer a 
não incidência de ITBI com base no art. 156 § 2º, inciso I, da Constituição Federal e arts. 36 e 37 da Lei 5.172/66 – CTN, em requerimento subscrito 
pela sócia Thelma Macieira Lawton. Intercessão 
Por ocasião do requerimento, foram juntadas guia original em duas vias da  Declaração para Lançamento  de ITBI”INTER-VIVOS”, cópia do Con-
trato Social da empresa, cópia do documento de Identificação de Janio Valeriano Alves, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em questão, 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, Boletim de Cadastro imobiliário, Guia de Arrecadação do ITBI, Declaração para Lançamento de ITBI 
“INTER-VIVOS”e duas vias.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou loca-
ção de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. (grifo nosso)
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacio-
nal da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor 
do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio 
da pessoa jurídica alienante”.
Como visto, o fato gerador do ITBI é a transmissão “ inter-vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e o contribuinte é qualquer parte 
abrangida em qualquer destas negociações.
Visto, também, que a não incidência do imposto sobre a transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital social de pessoa jurí-
dica, tem exceção prevista para a hipótese em que o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, 
a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
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A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI  utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. (grifos nossos)
§ 2º - considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro meses) subsequentes à aquisição, decorrer de transação mencio-
nadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro)  meses antes dela, apurar-se-á a 
preponderância referida no parágrafo anterior, levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação do disposto 
nos parágrafos 2º e 3º. (grifos nossos).
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer que 
as pessoas jurídicas em cujos instrumentos constitutivos evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que 
recolher o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI – no ato da aquisição de bens imóveis. 
Em exame da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que consta do Contrato Social da Requerente, na Cláusula Segunda, 
como “objetivos sociais” *prestação de serviços de treinamentos, palestras, seminários, assessoria e consultoria nas áreas administrativa, eco-
nômica, financeira, de informática e em inglês. *Reestruturação empresarial, apoio à gestão, estudos de viabilidade econômico –financeira, 
captação de recursos e implantação de ISSO 9000.*  Administração, locação e venda de bens imóveis”.
Os documentos fiscais foram analisados pelo Agente Fiscal de Tributos, o Sr. Emerson Albino da Silva, que emitiu a seguinte respostas em relação 
ao pedido do Requerente: 
”Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre a não incidência de ITBI, requerida pela empresa TJL TREINAMEN-
TO E CONSULTORIA LTDA, Cnpj: 08.033.269/00001-86, foram juntados e analisado os seguintes documentos (...)
Do requerimento e suas alegações;
- o contribuinte aqui qualificado é prestador de serviços e possui domicilio fiscal neste município, e busca através de argumentos e documentos 
protocolados e anexos ao processo 000890/2015, a NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), visto que o mesmo 
segundo o requerente será incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, já qualificada acima.
- que a sociedade na qual o imóvel esta sendo incorporado é empresa familiar, já que seu quadro societário é formado por membros da mesma 
família.
 - que esta o imóvel parte importante deste PTA, serve de domicílio para todos os membros da sociedade, servindo ainda, segundo o autor, de 
sede da referida empresa.
- cita normas gerais sobre o assunto tomando como base a CF 88, art. 156,§2, inciso I, o código tributário nacional Lei 5.172/66 e artigos 36 e 37.
- que a empresa em cujo capital o imóvel esta sendo incorporado não possui qualquer atividade geradora de receita operacional desde o mês 
de maio de 2010, segundo analise sequencial das notas fiscais cujas copias seguem anexas.
- que diante da inatividade da sociedade, as autoridades fiscais não podem basear-se única e exclusivamente na descrição do objeto social da 
empresa como fundamento capaz de afastar a imunidade tributaria.
- que este órgão revise sua decisão, concedendo-lhe a imunidade constitucional.
Perante o exposto concluo;
1-Que o objetivo do requerente é a “NÃO INCIDÊNCIA” do imposto que menciona e não imunidade tributaria como tratado e descrito nas fls. 
03 a 07.
2-A atividade da referida empresa foi alterada de sua forma original fl. 25;
Contrato social
Clausula Segunda: os objetivos sociais são a prestação de serviços de treinamentos, palestras, seminários, assessoria e consultoria nas áreas ad-
ministrativa, econômica, financeira, de informática e em inglês. Reestruturação empresarial apoio a gestão, estudos de viabilidade econômico-
-financeira captação de recursos e implantação ISSO 9000.
Ficando com a seguinte redação, ver fl. 19;
2ª alteração contratual
Clausula Primeira
Dos objetivos sociais: os objetivos sociais passam a ser a prestação de serviços de treinamentos, palestras, seminários, assessoria e consultoria 
nas áreas administrativa, econômica, financeira, de informática e em inglês. Reestruturação empresarial apoio a gestão, estudos de viabilidade 
econômico-financeira captação de recursos e implantação ISSO 9000. Administração, locação e venda de bens moveis.
3-Não fica claro nos documentos apresentados a origem das receitas, demonstradas na DRE (Demonstração de Resultado de Exercício), no en-
tanto salta aos olhos, a conta ESTOQUES onde aparece a figura da subconta IMOVEIS PARA REVENDA, colocando em evidência o que motivou 
a alteração contratual citada.
4-Diante da questão da inatividade da empresa citada pelo requerente na fl. 05, ao consultar o cadastro da mesma, no Depto. de Arrecadação 



Brumadinho, 25 de agosto de 2015 Página 9 de 11Diário Oficial de Brumadinho - Edição 500

"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
B R U M A D I N H O

e Fiscalização, o fato não ficou evidenciado, sendo assim a empresa aos olhos da fiscalização municipal esta ativa, porem sem movimento, em 
relação à geração de receitas operacionais ter cessado no mês de 
maio de 2010, houve no mínimo um equivoco por parte do requerente, pois a última nota emitida, conforme consta em anexo foi a de número 
105, com data de emissão em 01.10.2010 e não como dito anteriormente como sendo o mês de maio de 2010.
5-O requerente alega em seu requerimento fls. 03 a 07, que a empresa não exerceu nenhuma atividade operacional pelo período de 02 anos, 
porem obteve no ano de 2013 fl. 34, receita financeira, e receita operacional/prestação de serviços no ano de 2014 fl. 36.
6- Sendo assim não há, a meu ver, como conceder a não incidência do imposto em questão, por falta de objetividade do requerimento, docu-
mentos pertinentes e demais fatos discorridos nos itens acima.
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Diante das conclusões exaradas pelo ilustre fiscal de tributos, vislumbra que os documentos fiscais trazidos aos autos não revelam a atividade 
preponderante da empresa, ou seja, não se tem certeza de sua atividade preponderante, pois, se não há prova de que seja a atividade imobili-
ária, também não há de que seja outra.
Ao contrário do que alega a Requerente, é indispensável a prova de qual seja a sua atividade preponderante da empresa que pretende a in-
tegralização do capital para quitação de quota social, com imóveis. Não basta apenas que se faça prova negativa, prescinde de prova positiva 
quanto a preponderância de sua atividade.
“O Tribunal de Santa Catarina enfrentou o tema e pacificou o entendimento que “ ausente a prova de que a atividade preponderante da empresa 
não advém da administração e da compra e venda de imóveis torna-se desnecessário aguardar o prazo de três anos prevista no art. 37, §2º, do 
CNT, que se dirige aos casos 
em que a referida atividade preponderante não se encontra descrita no contrato social e há duvida sobre o exercício dela “(TJSC. AI n. 
2012.070514-3). (negritamos)
A Lei Municipal 1765/2009, já colacionada, nos mesmos moldes do entendimento acima exposto, estabelece a condição para a suspensão da 
exigibilidade do tributo no ato da operação a não evidência que não conste no contrato social da empresa a atividade imobiliária, se tal ativida-
de constar no instrumento constitutivo, a priori, afasta a não incidência do ITBI, e este será exigido no ato de transmissão do bem   
Assim sendo a isenção pretendida pela Requerente não merece guarida, uma vez que a lei excluiu como beneficiário da “não incidência do ITBI” 
pessoas jurídicas em cujos instrumentos constitutivos estão evidenciadas entre suas atividades preponderantes a compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Neste caso, ocorre a tributação normal sobre o imóvel 
pretendido e o imposto será exigido no ato da aquisição, conforme prescreve a lei.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos arts. 36 e 37 do CTN, art. 3º e §§ da Lei Municipal nº 
1.765/2009, decido:
a) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pela contribuinte pessoa jurídica TJL Treinamento e Consultoria LTDA.;
b) DECLARO SUBSISTENTE A EXIGÊNCIA DO ITBI “INTER-VIVOS” referente à transmissão do bem imóvel de propriedade Thelma Macieira Lawton 
cadastrado sob o índice nº 01.00.028.0009.000 para a adquirente TJL Treinamento e Consultoria LTDA., conforme dados constantes na Declara-
ção para Lançamento ITBI “INTER-VIVOS”, no ato de sua aquisição.
c) DETERMINO 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, no prazo de 20 (vinte) dias; 
d) Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
c) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda, do MUNICÍPIO DE 
BRUMADINHO. 
Deixo de remeter os presentes autos para JRT para fins de reexame necessário da presente decisão, posto que não encontra respaldo no artigo 
247 do CTM. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 12 de agosto de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamen-
to de Debito Fiscal Nº 042/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA 21/08/2015 Proc:212/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE NOME OU RAZÃO SOCIAL Estrada Real Palace Hotel 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC) Rua Augusto Dinis Murta NÙMERO SN COMPLEMENTO 

BAIRRO/DISTRITO Zona Rural MUNICÍPIO  Brumadinho U.F.  MG CEP  35.460.000 FONE xxxxxxx

CNPJ/CPF  14.246.690/0001-78 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1000134/SigISS

NOTIFICAÇÃO 
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DOM
B R U M A D I N H O

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando o contribuinte 
ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data 
de ciência desta notificação.
Tomadores: Conf. descrição dos CNPJs e Livro Fiscal Serviços Tomados Mensais.
Exercício: 2013, 2014 e 2015.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota % Enquadramento CNPJ Tomadores Valor a recolher R$

032-1/nfe/jul/13
055-1/nfe/mai/14
056-1/nfe/mai/14
060-1/nfe/mai/14
062-1/nfe/jun/14
223-1/nfe/jun/14
780-1/nfe/jun/14
835-1/nfe/ago/14
085-1/nfe/set/14
140-1/nfe/out/14
890-1/nfe/out/14
926-1/nfe/nov/14
972-1/nfe/dez/14
110-1/nfe/fev/14
1014/nfe/fev/15
1122/nfe/mai/15
118-1/nfe/jun/15
1211/nfe/ago/15

R$ 200,00
R$ 765,00
R$ 510,00
R$ 340,00
R$ 410,00
R$ 987,83
R$ 1.378,50
R$ 164,00
R$ 235,00
R$ 1.390,00
R$ 472,00
R$ 300,00
R$ 210,00
R$ 928,00
R$ 410,00
R$ 126,00
R$ 373,00
R$ 427,00

2%-13.05
2% -13.05
2% -13.05
2%-13.05
2%-1305
2%-14.08
2%-4.03
2%-4.03
2%-13.05
2%-14.01
2%-4.03
2%-4.03
2%-4.03
2%-4.03
2%-4.03
2%-4.03
2%-13.05
2%-4.03

17.794.821/0001-40
17.794.821/0001-40
17.794.821/0001-40
17.794.821/0001-40
17.794.821/0001-40
15.104.848/0001-38
13.821.462/0001-11
13.821.462/0001-11
17.794.821/0001-40
10.393.453/0001-89
13.821.462/0001-11
13.821.462/0001-11
13.821.462/0001-11
17.794.821/0001-40
13.821.462/0001-11
13.821.462/0001-11
17.794.821/0001-40
13.821.462/0001-11

R$ 4,00
R$ 15,30
R$ 10,20
R$ 6,80
R$ 8,20
R$ 19,76
R$ 55,53
R$ 3,25
R$ 4,70
R$ 27,80
R$ 9,44
R$ 6,01
R$ 4,20
R$ 18,56
R$ 8,20
R$ 2,52
R$ 7,46
R$ 8,54

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Descritos, Lei C. 116/2003.

Alíquota: Descritas.

R$
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor. 

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva  2951

LOCAL DATA HORA

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento de 
Debito Fiscal Nº 043/2015

Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização

DATA 21/08/2015 Proc:214/15

CO
N

TR
IB

U
IN

TE NOME OU RAZÃO SOCIAL Sad e Sad Pousada e empreendimentos Ltda 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC) Rua Av. Casa Branca  NÙMERO 348 COMPLEMENTO 

BAIRRO/DISTRITO Casa Branca MUNICÍPIO  Brumadinho  U.F.  MG CEP  35.460.000 FONE xxxxxxx

CNPJ/CPF  05.117.112/0001-79 INSCRIÇÃO MUNICIPAL xxxxxx

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 
do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação.
Tomadores: Conf. descrição dos CNPJs e Livro Fiscal Serviços Tomados Mensais.
Exercício: 2015.
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DOM
B R U M A D I N H O

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Alíquota % Enquadramento CNPJ Tomadores Valor a recolher R$

2067-NFE/mai/15
2113/NFE/jun/15
2137/NFE/jun/15

R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00

5%-7.02
5% -7.02
5% -7.02

03.339.255/0001-71
03.339.255/0001-71
03.339.255/0001-71

R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Descritos, Lei C. 116/2003.
Alíquota: Descritas. R$
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva  2951

LOCAL DATA HORA

Secretaria Municipal da Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 007/2015 – OBJ: CONTRATAÇÃO 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS NA SEDE DISTRITOS E POVOA-
DOS – BRUMADINHO/MG - ABERTURA: 22/09/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS 
– CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 033/2015, p/ prest. serv. conf. Faixas, p/ 31.12.15. En-
trega prop: 08.09.2015, às 10:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 3571.2923/7171. 
Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde
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