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Prefeitura amplia o Programa 
de Aquisição de Alimentos

Entrega de alimentos às entidades assistenciais passa a ser semanal

Dentro da meta de am-
pliar o alcance das ações 
voltadas para a segurança 
alimentar e, ao mesmo tem-
po, fortalecer a cadeia da 
agricultura familiar no mu-
nicípio, a Prefeitura refor-
ça o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). A par-
tir deste mês, as entregas de 
produtos às entidades assis-
tenciais passam a ser sema-
nais. 

A Prefeitura também vai 
garantir a regularidade no 
fornecimento entrega, bem 
como maior variedade na 

Coordenado pela Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura, Desenvolvimen-
to Econômico, Pecuária e 
Abastecimento em parce-
ria com a Secretaria de De-
senvolvimento Social, o 
Programa de Aquisição de 
Alimentos garante o acesso 
a alimentos de qualidade às 
populações em situação de 
insegurança alimentar, além 
de promover a inclusão so-
cial no campo por meio do 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar.

Pelo Programa, o muni-

cípio adquire alimentos da 
agricultura familiar, com 
dispensa de licitação, e os 
destina a entidades assis-
tenciais. O Programa tam-
bém contribui para o for-
talecimento das cadeias 
produtivas municipais, 
além de estimular o coo-
perativismo e o associati-
vismo. Os alimentos pro-
duzidos pelos agricultores 
também compõem a me-
renda escolar fornecida pe-
la Prefeitura aos alunos da 
rede municipal de ensino 
de Brumadinho.

Luiz Carlos

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

oferta de alimentos. Além da 
população em insegurança 
alimentar, a medida benefi-
cia os pequenos produtores 
rurais de Brumadinho.

No final do mês de últi-
mo, a Prefeitura entregou 
uma cesta de alimentos a 
nove entidades assistenciais 
do município inscritas no 
PAA.  A cesta continha fei-
jão, fubá, canjiquinha e mel, 
além de verduras e legu-
mes. No próximo dia 12 de 
janeiro, a Prefeitura fará no-
va entrega de alimentos às 
instituições.

Brumadinho, terça-feira, 6 de janeiro de 2015  Ano 3 Edição 343
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho – Aviso de Adiamento Comunicamos o adiamento, sine die, do Pregão Presencial 111/2014 - contratação de empresa 
para prestação de serviços de realização de eventos com locação de equipamentos de palcos sonorização e iluminação, tendas, galpões, ge-
radores de energia, e outros incluindo montagem e desmontagem de todos os equipamentos, cuja abertura da sessão pública estava prevista 
para o dia 07/01/2015, para alterações no edital solicitadas pela equipe técnica responsável pela elaboração do termo de referência.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 516/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento de IPTU a maior
CONTRIBUINTE: RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 516/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA solicita a correção da área do terreno 
conforme matrícula nº 7.690, Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho-MG de 3.312,00m² para 3.102,00m², restituição da 
diferença paga sobre a área maior lançada nos IPTU’s exercícios 2013 e 2014, bem como restituição da taxa de iluminação pública paga indevi-
damente do imóvel de inscrição cadastral nº 03.29.009.0018.000, conforme alega no requerimento de fls. 02 dos autos.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal do requerente, cópia do registro do imóvel em referência, 
guia de recolhimento do IPTU/2013.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário, cópia do Memorial Descritivo da Quadra 09 do Bairro 
Estâncias Nevadas, cópia das guias pagas dos IPTU’s de 2013 e 2014 e Ofício nº 153/2013 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Por meio de Ofício, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no seguinte sentido:
Ofício nº 165/2014.
“ Venho, através deste, confirmar o recolhimento aos cofres públicos dos pagamentos de IPTU e Taxa de iluminação pública dos exercícios de 
2013 e 2014 do imóvel de inscrição 03.29.009.0018.000, dos seguintes valores lançados sobre a área de 3.312,00m²:

Exercício 2013

Valor imposto pago R$198,72

Desconto do pagamento cota única 15%

Valor taxa de expediente  R$2,50

Total R$171,41

Exercício 2014

Valor imposto pago R$139,10

Desconto do pagamento cota única 15%

 Valor taxa de expediente  R$2,50

Total R$120,74
No entanto sobre a área 3.102,00m², os valores do imposto seriam calculados da seguinte forma:

Exercício 2013

Valor devido do imposto R$186,12

Desconto do pagamento cota única 15%

 Valor taxa de expediente  R$2,50

Total R$160,70

Exercício 2014

Valor devido do imposto R$130,28

ASSINATURA DIGITAL
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Desconto do pagamento cota única 15%

 Valor taxa de expediente  R$2,50

Total R$113,24
Diante do exposto, considerando a área de 3.102,00m², haveria uma diferença de R$18,21 (dezoito reais e vinte um centavos).
Quanto à taxa de iluminação pública foi paga da seguinte forma. 

Exercício 2013

Valor taxa de iluminação R$40,00

Desconto do pagamento cota única  15%

Valor pago R$34,00

Exercício 2014

Valor devido do imposto R$40,00

 Desconto do pagamento cota única  15%

Valor pago R$34,00
Sem mais para o momento, estou a disposição para quaisquer esclarecimentos.’’
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 natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalida-
de de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97,o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido pago 
voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a fazê-lo. 
Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
Em detida análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA recolheu o valor total 
de R$360,16 (trezentos e sessenta reais dezesseis centavos) do IPTU + iluminação pública + taxa de expediente, referente aos anos fiscais de 
2013 e 2014, incidente sobre a área de 3.312,00m² do imóvel cadastrado sob o nº 03.29.009.0018.000, sendo que a área correta para cálculo 
do IPTU seria de 3.102,00m², conforme consta na matrícula 7.690, Livro 02 RG do Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho e Memorial 
Descritivo da Quadra 09 do Bairro Estâncias Nevadas.
Efetuando as devidas correções no cadastro do imóvel de acordo com a área que consta no registro imobiliário e memorial descritivo do Bairro, 
o imposto deveria ser calculado da seguinte forma:
ÁREA DO LOTE X(VEZES) METRO QUADRADO DO BAIRRO X(VEZES) ALIQUOTA PARA TERRENO NÃO EDIFICADO -(MENOS) DECONTO PARA PAGA-
MENTTO EM CONTA ÚNICA +(MAIS) TAXA DE EXPEDIENTE =(IGUAL) TOTAL. 
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Segue valores utilizados para o cálculo:
EXERCÍCIO 2013

ÁREA M² DO BAIRRO ALIQUOTA
% DE DESC. PAG. 
COTA ÚNICA TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL

3.102,00M²
  
           3,00 2,00       15% R$ 2,50 R$ 160,70

EXERCÍCIO 2014

ÁREA M² DO BAIRRO ALIQUOTA
% DE DESC. PAG. 
COTA ÚNICA TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL

3.102,00M²
  
           3,00 1,40       15% R$ 2,50 R$ 113,24

Sedo assim podemos concluir que, no caso em exame, por ocasião da feitura o cálculo sobre a área maior que constava no cadastro do imóvel, 
ficou um saldo a restituir do imposto dos exercícios de 2013 e 2014 de R$18,21 (dezoito reais e vinte e um centavos) conforme ofício 165/2014 
do Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
Quanto à taxa de iluminação pública, verifica-se que o imóvel em questão, situado na Rua B, nº 573, Bairro Estâncias Nevadas Alameda Taconha-
pe, nº 30, Parque Porangaba, Brumadinho-MG, de propriedade do requerente RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA, não é servido por iluminação 
pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do reque-
rimento e indicado no Ofício nº 153/2013 do Departamento de Água e Energia, sendo assim não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo o fato 
gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, é indevido.
Assim sendo, o tributo pago indevidamente deverá ser restituído ao contribuinte no valor de R$68,00 (sessenta e oito reais) conforme consta no 
ofício nº 165/2014 do Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos  art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97 e art. 2º e 3º da 
Lei Municipal nº 1.324/2002:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pelo contribuinte RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA;
2. Determino a restituição do valor pago a maior de R$86,21 (oitenta e seis reis e vinte e um centavos), incidente sobre o imóvel de índice cadas-
tral nº 03.29.009.0018.000, devendo a restituição ser paga por meio de Cheque Administrativo em nome de RAUL LEOPOLDO SARAIVA E SILVA;
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e fiscalização, para que proceda a exclusão do lançamento da contribuição 
para iluminação pública que, indevidamente, foi lançada sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 03.29.009.0018.000, tendo em vista a não 
ocorrência do fato gerador; 
5. Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
o mesmo ciente de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias; 
6. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabe-
lecido no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 12 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 052/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: BENEDITO MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 549/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, BENEDITO MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO, “requer a isenção 
de IPTU do imóvel de inscrição cadastral nº 01.03.004.0088.004, nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, compro-
vante de renda e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da 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:
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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 natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte BENEDITO MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO, proprietária do imó-
vel de índice cadastral nº 01.03.004.0088.004.000, situado na rua República da Argentina, nº 26, Bairro Santo Antonio, neste município, alcança 
o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos 
exigidos, quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 107,55m² (cento e sete metros e cinqüenta e cinco decímetros quadrados) conforme matrícula 
22.034, Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho-MG; 
 A contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte BENEDITO MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento do 
Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2013 e 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.03.004.0088.004 de propriedade 
de BENEDITO MARIA VAZ DE LIMA BRANDÃO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 032/2013
REFERÊNCIA: Redução de Alíquota / Incidência de Contribuição de Iluminação Pública
CONTRIBUINTE: WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 557/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA “requer a redução da alíquota, 
bem como exclusão da taxa de contribuição pública do lote de inscrição cadastral nº 01.56.003.0037.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do lote em referência.   
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente e Ofício nº 424/2014, 
elaborado pela  Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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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 natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 077/2013 que alterou a Lei nº 056/2009 e 065/2011, determina que os imóveis não edificados poderão ter alíquotas 
reduzidas para 1,05%, desde que tenha cumulativamente as seguintes benfeitorias no local:
Lei Complementar nº 077/2013
Art. 1º - (...)
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva 
devidamente podada ou telado, vedado utilização de arames farpados como 
forma de cerca; 
b) Totalmente capinados; 
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua 
localização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, não podendo estar com buracos ou cimento grosso; 
d) Sem nenhum entulho ou lixo em suas dependências. 
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 077/2013 basta ter cumulativamente  todas as benfeitorias, para que seja reduzida a alíquota. 
Sendo constatado após vistoria in loco que não existem edificações no local, a área é devidamente murada, existe vestígios de capina e não 
há lixo. No local existe leve aclive, conforme consta no ofício 424/2014, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, e 
fotos anexas aos autos, o imóvel de índice cadastral nº 01.56.003.0037.000, situado na rua Augusto Antonio da Silva, nº 36, Bairro Grajaú, neste 
município, de propriedade de  WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA, POSSUI todas as benfeitorias exigidas na Lei Complementar 077/2013.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.    
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o imóvel em questão, situado na rua Augusto Antonio da Silva, nº 36, Bairro 
Grajaú, neste município, de propriedade de  WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA, é servido por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho presta e disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do requerimento e 
indicado no Ofício nº 154/2013 do Departamento de Água e Energia, sendo assim ocorreu o fato gerador; sendo assim há incidência do tributo, 
logo, é devido.
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto da LC 077/2013 e art. 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.324/2002 
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO formulado pelo contribuinte WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA, razão pela qual determino: 
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as devidas alterações 
no cadastro imobiliário e a redução da alíquota para o IPTU incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.56.003.0037.000 de propriedade 
de WANDERSON VIEIRA OLIVEIRA.
b) 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;
c) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 19 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 105/2013
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REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: CELSO RODRIGUES DE SOUZA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 581/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, CELSO RODRIGUES DE SOUZA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, compro-
vante de renda 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 natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte CELSO RODRIGUES DE SOUZA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 02.72.006.0056.001, situado na rua Joaquim de Sales Barbosa, nº 280-A, Bairro José de Sales Barbosa, neste município, alcança o 
benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos 
exigidos, quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 200,00m² (duzentos metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) anexo aos autos; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 46,35m² (quarenta e seis metros e trinta e cinco decímetros quadrados) conforme Habite-se nº 
022/2012; 
 O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, CELSO RODRIGUES DE SOUZA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte CELSO RODRIGUES DE SOUZA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.72.006.0056.001 de propriedade de 
CELSO RODRIGUES DE SOUZA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 19 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 116/2013
REFERÊNCIA: Redução de Alíquota / Incidência de Contribuição de Iluminação Pública
CONTRIBUINTE: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 622/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS “requer a redução 
da alíquota, bem como exclusão da taxa de contribuição pública dos lotes de inscrição cadastral nº 05.46.000.0100.000, 05.46.000.0103.000 e 
05.46.000.0104.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia dos Registros Imobiliário dos lotes em referência.   
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis de propriedade da requerente, Ofício nº 249/2013 
do Departamento de Águas e Energia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Ofício nº 421/2014, elaborado pela  Secretaria de 
Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 077/2013 que alterou a Lei nº 056/2009 e 065/2011, determina que os imóveis não edificados poderão ter alíquotas 
reduzidas para 1,05%, desde que tenha cumulativamente as seguintes benfeitorias no local:
Lei Complementar nº 077/2013
Art. 1º - (...)
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva 
devidamente podada ou telado, vedado utilização de arames farpados como 
forma de cerca; 
b) Totalmente capinados; 
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua 
localização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, não podendo estar com buracos ou cimento grosso; 
d) Sem nenhum entulho ou lixo em suas dependências. 
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 077/2013 basta ter cumulativamente todas as benfeitorias, para que seja reduzida a alíquota. 
Sendo constatado após vistoria in loco que “não existem edificações no local, a área não se encontrava cercada de nenhuma forma, não havia 
vestígios de capina e sem vestígios de lixo”, conforme consta no ofício 421/2014, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coor-
denação, os imóveis de índice cadastral nº 05.46.000.0100.000, 05.46.000.0103.000 e 05.46.000.0104.000, situados na rua Três, Recanto da Serra 
III, neste município, de propriedade de MARIA APARECIDA DA SILVA e outros, NÃO POSSUI todas as benfeitorias exigidas na Lei Complementar 
077/2013.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os imóveis em questão, situado na rua Três, Recanto da Serra III, neste municí-
pio, de propriedade de  MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS, não é servido por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do reque-
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rimento e indicado no Ofício nº 249/2013 do Departamento de Água e Energia, sendo assim não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo o fato 
gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, é indevido.
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto da LC 077/2013 e art. 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.324/2002 
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO formulado pela contribuinte MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS, razão pela qual determino: 
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda A EXCLUSÃO DO 
LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA que, indevidamente, foi lançada sobre os imóveis de inscrição cadastral nº 
05.46.000.0100.000, 05.46.000.0103.000 e 05.46.000.0104.000, tendo em vista a não ocorrência do fato gerador; 
b) NEGO PROVIMENTO no pedido da contribuinte MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS da redução da alíquota por não ter cumulativamente 
tos os requisitos da Lei; 
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO da contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando a mesma 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 20 
(vinte) dias;
c) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 22 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 206/2014
REFERÊNCIA: Redução de Alíquota/ Isenção 
CONTRIBUINTE: MARCOS ANTONIO BIGÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 688/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte MARCOS ANTONIO BIGÃO “ solicita isenção,  redução da 
alíquota e cancelamento da dívida ativa dos lotes de inscrição cadastral nº 01.42.011.0008.000 e 01.42.011.0009.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia dos Registros Imobiliários dos lotes em referência.   
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis de propriedade do requerente e Ofício nº 
415/2014 da Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 077/2013 que alterou a Lei nº 056/2009 e 065/2011, determina que os imóveis não edificados poderão ter alíquotas 
reduzidas para 1,05%, desde que tenha cumulativamente as seguintes benfeitorias no local:
Lei Complementar nº 077/2013
Art. 1º - (...)
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva 
devidamente podada ou telado, vedado utilização de arames farpados como 
forma de cerca; 
b) Totalmente capinados; 
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua 
localização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, não podendo estar com buracos ou cimento grosso; 
d) Sem nenhum entulho ou lixo em suas dependências. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os imóveis de índice cadastral nº 01.42.011.0008.000 e 01.42.011.0009.000, 
situados na Avenida Paraopeba, Parque Água de Casa Branca, neste município, de propriedade do contribuinte MARCOS ANTONIO BIGÃO, NÃO 
possui todas as benfeitorias exigidas na Lei Complementar 077/2013. Sendo constatado após vistoria in loco que a área do requerente, esta 
cercada com arame retorcido/farpado, esta limpo, e tem vestígios de capina, conforme consta no ofício 415/2014, expedido pela Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Coordenação, mas não possui cumulativamente todos os requisitos da Lei. Razão pela qual NÃO alcança o benefício 
da redução de alíquota. 
Quanto ao pedido de isenção e cancelamento da dívida ativa, não há amparo legal que conceda este benefício aos lotes não edificados. 
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 77/2013 NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo 
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contribuinte MARCOS ANTONIO BIGÃO, razão pela qual: 
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 para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Transcorrendo o prazo in albis, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 18 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 000780/2014 
REFERÊNCIA:  REVISÃO DE IPTU E CONSTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000780/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte Sandra Maria de Oliveira Gonçalves requer revisão do IPTU, sob a alegação 
de que os lotes de inscritos no imobiliário municipal sob o nº 01.74.001.0014.000, 01.74.001.0015.000, 01.74.001.0016.000 e 01.74.001.0017.000 
no Parque das Andorinhas estão localizados numa região sem acesso e não tem iluminação pública e  estão “embargados por decisão judicial”, 
conforme processo número 0009393-79.2013. 
O presente requerimento veio instruído pelo ofício nº 190/2013 da Secretaria Municipal de Planejamento.
O DAF - Departamento de Arrecadação e Fiscalização juntou Boletim do Cadastro Imobiliário. 
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Vamos ao estudo do fato gerador do tributo em questão - IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:
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 natureza 
acessão física, como definido a lei “
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 940/97 basta a ocorrência da “propriedade”, para que se ocorra também o fato gerador do IPTU , ou 
seja, a propriedade é suficiente para o lançamento do tributo.
Mister salientar que a decisão judicial  nos autos do processo nº 0009393-79.2013 que determinou o embargo do empreendimento Comercial 
Parque das Andorinhas onde se encontra situado o imóvel da requerente, não determinou a suspensão, seja por via judicial ou não, dos tributos 
municipais incidentes sobre os imóveis do empreendimento, conforme fez com relação às prestações e mensalidades, vencidas ou vincendas, 
relativas ao lotes de compõem o loteamento Parque das Andorinhas.
Da mesma forma, não adveio legislação nova que tivesse o condão de alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável ao cálculo do tributo 
incidente sobre os imóveis do referido empreendimento em consequência da decisão Judicial, de forma que, se a base de cálculo e a alíquota 
permanecem conforme previstas na legislação municipal, assim como não há prova no presente feito de que as características do imóvel te-
nham sofrido alterações, os cálculos do IPTU/2014 incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 01.74.001.0017.000 de propriedade da 
requerente encontram-se revestidos da mais perfeita legalidade.
Destarte, mantida a propriedade, presente está o fato gerador do IPTU, tributo incidente sobre os imóveis de propriedade da requerente.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento. 
Em análise da documentação acostada aos autos observa-se que o LAUDO elaborado pelo SETOR TÉCNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ME-
TROPOLITANA DE HABITAÇÃO E URBANISMO relata que “não há iluminação pública e nem equipamentos públicos. A energia domiciliar foi 
viabilizada através do programa “Luz para Todos” destinado à eletrificação rural.” Assim, verificou-se que o imóvel em questão não é servido por 
iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
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Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do re-
querimento e indicado no Ofício não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo o fato gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, 
é indevido. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 32 do CTN e 113 do CTM:
a) DOU PROVIMENTO PARCIAL À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela contribuinte SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, razão 
pela qual:
b) DECLARO SUBSISTENTE o lançamento do crédito tributário referente IPTU exercício fiscal 2014, e, consequentemente, o contribuinte devedor 
do Imposto Predial e Territorial Urbano - exercício fiscal de 2014,  incidente sobre o imóvel  cadastrado sob o nº 01.74.001.0017.000, em nome 
da requerente;
c) DETERMINO O CANCELAMENTO da contribuição de iluminação pública  exercício/2014 lançada sobre o imóvel cadastrado sob o nº 
01.74.001.0017.000 de propriedade da requerente,  por ausência de fato gerador;
d) 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;
e) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
– DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da suspen-
são da exigibilidade do tributo impugnado. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 18 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Cezar Luiz Antunes, através do Processo de 
Licenciamento Ambiental n.068/2014 – solicitou Licença Ambiental Simplificada Corretiva (LASC) para o empreendimento Fazenda Paraíso do 
Sol LTDA-EPP, localizado na Fazenda Paraíso do Sol, S/N, Sapé, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários 
para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na 
SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Secretaria Municipal de Saúde

A Pregoeira informa que, tendo em vista os preceitos que regem a matéria da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, em razão da inércia quanto à apresentação da Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, atualizada, conforme preceitua 
a exigência do item 9.1.6, concomitante as exigências do item 10 do Edital, fica declarada inabilitada a empresa Décio Gonçalves JR - ME, no 
Pregão Presencial n° 051/2014, Processo Administrativo de Compras n° 0079/2014.  
Não havendo interposição de Recurso, desde logo, fica convocada, para nova sessão de lance, as empresas: Mercearia Campos e Rabelo Ltda, 
item 01 – açúcar; Pastifício Santa Amália S/A, item 09 – macarrão tipo Pai Nosso; Flexx distribuidora de Alimentos Eireli, item 12 – óleo de soja; 
Amazônia Indústria e Comércio Ltda, item 13 – sal refinado, agendada para ocorrer dia 12/01/2015 às 09:00 horas, na sala de reunião da Secre-
taria Municipal de Saúde, situada à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, bairro Jota

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 01/2015 – Fica nomeada a partir do dia 05 de janeiro de 2015 a Servidora Efetiva Sra. Vicencia Maria Pereira para o Cargo de Ge-
rente do SERAC do Quadro de Cargos Comissionados, constante do anexo II da Lei 2.031/2013/ Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 02/2015 – Fica nomeada a partir do dia 05 de janeiro de 2015 a Sra. Idneia Parreiras da Silva para o cargo de Agente de Serviços I, 
conforme contrato Administrativo 01/2015 a qual substitui a servidora efetiva Vicencia Maria Pereira ocupante de cargo em comissão/ Henerson 
Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 03/2015 – Fica nomeada a Sra. Leandra Penido do Carmo Braga para o cargo de Gerente Administrativo do quadro de cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº 2.031/2013/ Henerson Rodrigues de Faria.
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