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Prefeitura garante cotas de 
passagens gratuitas a estudantes

Sancionada pelo Prefeito Brandão, Lei instituiu
programa que benefi cia alunos do município

A Prefeitura instituiu 
um programa que garan-
te passagens gratuitas a 
estudantes do municí-
pio. Criado pela Lei 2.135, 
sancionada pelo Prefeito 
Brandão no último dia 15 
de abril, o programa be-
neficia estudantes matri-
culados em qualquer es-
cola da rede de ensino de 
Brumadinho.

Além de estar previa-
mente cadastrado na 
empresa concessioná-
ria do transporte públi-
co, o estudante deve es-
tar cursando o ensino 
fundamental, médio ou 
universitário em qualquer 
instituição de ensino do 
município para ter direito 
ao benefício. Também de-
ve possuir renda familiar 
per capita inferior a 1,5 sa-
lário mínimo.

No caso de estar cur-
sando o ensino supe-
rior em estabelecimen-
tos privados, o aluno deve 
ser bolsista do Programa 
Universidade para Todos 

Luiz Carlos
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(Prouni), utilize o Progra-
ma de Financiamento Es-
tudantil (Fies) e demais 
auxílios e cotas sociais. Es-
te aluno também deve ter 
renda familiar per capita 
de até 1,5 salário mínimo.

As cotas gratuitas de 
passagens aos estudan-
tes serão proporcionais 
aos dias letivos de pre-
sença exigida nas institui-
ções de ensino e limita-
das a dois embarques por 

dia. Caso seja necessário, 
o número de cotas pode-
rá ser ampliado, conforme 
a necessidade do aluno e 
disponibilidade de linha.

As cotas não serão acu-
mulativas, devendo ser 
utilizadas dentro do pró-
prio mês de concessão.  
Caso a cota não seja uti-
lizada integralmente, no 
mês seguinte, o saldo ini-
cial será completado até o 
limite mensal previsto pa-

ra o respectivo curso.
As cotas serão dispo-

nibilizadas mensalmente 
junto à rede de distribui-
ção de créditos, caben-
do ao estudante promo-
ver a recarga do cartão, 
que é de uso pessoal e in-
transferível. A empresa de 
transporte será respon-
sável pela criação e ge-
renciamento do cadastro, 
bem como pelo atendi-
mento ao estudante.
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Atos do Executivo 

DECRETO Nº 66 DE 22 DE ABRIL DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000828/2014, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais a contribuinte SONIA MARTA ANDERS inscrita no CPF sob o nº 436 967 597 91, nos termos 
do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 22 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 67 DE 22 DE ABRIL DE 2015
“Cria a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância e a Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância da Secretaria 
Municipal de Saúde de Brumadinho”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 99, VII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam criadas a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância e a Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - À Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância da Secretaria Municipal de Saúde, incumbe julgar, em primeira Instância admi-
nistrativa, os processos relativos aos créditos não tributários oriundos de penalidades impostas em decorrência do Poder de Polícia Sanitária do 
Município, bem como os atos administrativos dele decorrentes.
Art. 3° - A Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância será composta por 02 (duas) turmas autônomas entre si, numeradas ordinalmente, 
constituídas por 03 (três) membros cada, sem dedicação exclusiva, e igual número de suplentes, pertencentes ao quadro de Fiscais Sanitários 
Municipais da Prefeitura de Brumadinho, de livre designação do Secretário Municipal de Saúde e nomeados pelo Prefeito.
Parágrafo único - A Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância funcionará de janeiro a dezembro de cada exercício.
Art. 4° - A Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância terá 01(um) Presidente, nos termos do artigo 104, da Lei Complementar nº 055 
de 14 de outubro de 2009.
Art. 5° - Compete a cada turma, isoladamente, julgar em primeira Instância, com a presença de no mínimo 03 (três) componentes, os processos 
relativos aos créditos não tributários oriundos de penalidades impostas em decorrência do Poder de Polícia Sanitária do Município, bem como 
os atos administrativos dele decorrentes, que versem sobre:
I - impugnação de Termo de Intimação;
II - impugnação de Auto de Infração;
III - impugnação de Interdição;
IV - apuração, instrução e conclusão de inquéritos contra a saúde pública.
Art. 6° - Compete ao Presidente da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância:
I - presidir as reuniões deliberativas e proferir voto ordinário, quando necessário, e o de qualidade, sendo este fundamentado;
II - assinar resoluções;
III - determinar as diligências solicitadas pelas turmas de julgamento;
IV - recorrer de ofício para a Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância;
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V - determinar a remessa de processo ao Secretário Municipal de Saúde, quando por este avocado;
VI - fazer executar as tarefas administrativas do órgão;
VII - proceder a distribuição dos processos às turmas de julgamento.
VIII - aprovar o regimento interno da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário, elaborado pelas turmas que a compõem.
§ 1° - No caso da ocorrência de fato impeditivo da presença do presidente, as reuniões deliberativas serão presididas pelo membro com mais 
tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 7° - São atribuições dos membros das turmas que compõem a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância:
I - examinar e relatar processos relativos a créditos não tributários oriundos de penalidades impostas em decorrência do Poder de Polícia Sani-
tária do Município, bem como os atos administrativos dele decorrentes, que lhe forem distribuídos, apresentando, no prazo legal, em sessão 
pública, relatório e parecer conclusivo, por escrito;
II - pedir esclarecimentos, vista ou diligência necessárias;
III - requisitar documentos, laudos e demais informações sobre pessoas físicas, jurídicas e quaisquer outras envolvidas ou suspeitas de envolvi-
mento na infração sanitária, quando da elucidação de inquéritos contra a saúde pública;
IV - proceder a voto fundamentado;
V - prolatar voto escrito e fundamentado, quando divergir do Relator;
VI - redigir as resoluções nos processos em que funcionar como relator, desde que vencedor o seu voto;
VII - redigir as resoluções quando vencer o voto do Relator;
VIII - emitir parecer escrito ou oral sobre matéria de competência do órgão, por solicitação expressa do Presidente;
IX - pedir vista, diligência ou esclarecimentos necessários e solicitar, quando conveniente, destaque de processo constante de pauta de julgamento.
Art. 8°- O autuado ou intimado, conforme for o caso, apresentará impugnação no prazo de 20 (vinte) dias contados da cientificação do Auto ou Termo.
Art. 9° - A impugnação será efetuada por petição e protocolizada junto à unidade administrativa por onde corre o processo, contra recibo.
Art. 10 - Na petição o requerente alegará toda a matéria que entender útil, indicará e requererá as provas que pretenda produzir e, se pretender 
produzir documentos, Juntará logo as que constarem de documentação.
Art. 11 - Apresentada a impugnação, terá a autoridade responsável pela lavratura do documento fiscal contestado o prazo de 10 (dez) dias, para 
apresentação de suas contrarrazões. As perícias deferidas pelo relator do processo competirão ao perito por ele designado.
Parágrafo único - É facultado ao autuado apresentar assistente técnico para acompanhar as perícias.
Art. 12 - À Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância incumbe julgar, em grau de recurso administrativo da Secretaria Municipal de 
Saúde, os processos relativos aos créditos não tributários oriundos de penalidades impostas em decorrência do Poder de Polícia Sanitária do 
Município, bem como os atos administrativos dele decorrentes.
Art. 13 - A Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância será composta por 02 (duas) Câmaras de 05 (cinco) membros efetivos e igual nú-
mero de suplentes, nomeados pelo Prefeito de Brumadinho.
§ 1° - Cada Câmara será composta por 03 (três) servidores da Prefeitura de Brumadinho e de 02 (dois) representantes dos contribuintes.
§ 2° - Os representantes da Prefeitura serão indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, dentre os servidores versados em legislação sanitária.
§ 3° - Os representantes dos contribuintes serão indicados por entidades de classe ligadas às atividades de saúde sediadas no Município.
§ 4° - Cada Câmara terá 01 (um) Presidente, de livre nomeação do Prefeito, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
§ 5° - A Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância terá 01 (um) Secretário comum a todas as Câmaras, de livre nomeação do Prefeito, 
escolhido dentre os suplentes dos representantes da Prefeitura de Brumadinho.
Art. 14 - Compete a cada Câmara, isoladamente:
I - julgar recurso voluntário contra decisões do órgão de 1ª Instância;
II - julgar recurso de ofício interposto pelo órgão julgador de 1ª Instância, sempre que o valor originário do litígio for 3 (três) UFPB - Unidades 
Fiscais Padrão da Prefeitura de Brumadinho, na data do lançamento ou da imposição da penalidade.
Art. 15 - Compete aos Presidentes de Câmaras:
I - presidir as sessões da Câmara;
II - convocar sessões extraordinárias, quando necessário;
III - determinar as diligências solicitadas pelos membros da Câmara;
IV - proferir, em julgamento, além do voto ordinário, o de qualidade;
V - determinar a remessa de processo ao Prefeito de Brumadinho, quando por este avocado, diretamente ou por intermédio do Secretário Mu-
nicipal da Saúde.
Art. 16 - São atribuições dos membros da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância:
I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, e sobre ele apresentar relatório e parecer conclusivo, por escrito;
II - comparecer às sessões da Junta e participar dos debates para esclarecimentos;
III - pedir esclarecimentos, vista ou diligência necessárias e solicitar, quando conveniente, destaque de processo constante da pauta de julgamento;
IV - requisitar documentos, laudos e informações sobre pessoas físicas, jurídicas e quaisquer outras envolvidas ou suspeitas de envolvimento na 
infração sanitária, quando da elucidação de inquéritos contra a saúde pública;
V - proferir o voto, na ordem estabelecida;
VI - redigir os acórdãos de julgamento em processos que relatar, desde que vencedor o seu voto;
VII - prolatar voto escrito e fundamentado, quando divergir do Relator.
Art. 17 - Compete ao Secretário da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância:
I - secretariar os trabalhos das reuniões plenárias;
II - secretariar os trabalhos das Câmaras;
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III - fazer executar as tarefas administrativas de Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância;
IV - promover o saneamento dos processos;
V - distribuir os processos de julgamento aos membros da Junta.
Art. 18 - Será considerada renúncia tácita de mandato, o não- comparecimento de qualquer membro da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 
2ª Instância a 03 (três) sessões consecutivas, sem causa justificada perante o Presidente da Câmara, que fará a devida comunicação à autoridade 
competente.
Art. 19 - Perde a qualidade de membro da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de 1ª Instância e de Recursos Fiscais de 2ª Instância, o servidor 
municipal que se exonerar, for demitido ou aposentar-se durante o mandato.
Art. 20 - Cada Câmara da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância realizará, ordinariamente, no mínimo 01 (uma) sessão por semana, 
em dia e horário fixados no início de cada período anual de sessões, podendo, ainda realizar sessões extraordinárias, quando necessário, desde 
que convocadas pelo Presidente.
Art. 21 - Compete à Junta de Recursos Fiscais, julgar, em plenário, Recurso de Revista, nos termos do artigo 31, e elaborar e aprovar seu regi-
mento interno.
Art. 22 - O Presidente do Pleno será escolhido por livre nomeação do Secretário Municipal de Saúde entre os Presidentes das Câmara, para um 
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
Art. 23 - Compete ao Presidente do Pleno da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância:
I - convocar as sessões plenárias;
II - presidir as sessões plenárias;
III - determinar as diligências solicitadas pelos membros da Junta;
IV - proferir, em julgamento, além do voto ordinário o de qualidade, no caso de empate;
V - assinar os acórdãos do Pleno;
VI - encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde, representação aprovada em sessão plenária, sobre irregularidade ou ilegalidade de ato normativo.
Art. 24 - As reuniões do Pleno serão convocadas por seu Presidente, de ofício, ou por solicitação fundamentada dos Presidentes das Câmaras.
Art. 25 - Das decisões do órgão julgador de primeira Instância, contrárias ao contribuinte, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo 
quando versarem sobre imposição pecuniária.
Parágrafo único - O recurso será interposto por petição escrita dirigida ao órgão julgador, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da publi-
cação no Diário Oficial do Município.
Art. 26 - O órgão julgador de primeira Instância recorrerá de ofício, para a Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância, com efeito suspen-
sivo quando versar sobre matéria relativa à imposição pecuniária, sempre que, no todo ou em parte:
I - proferir decisão que modifique o ato administrativo contestado;
II - proferir decisão que torne sem efeito ato administrativo referente à aplicação de multa com valor superior a 3 (três) UFPB - Unidades Fiscais 
Padrão da Prefeitura de Brumadinho, na data do lançamento ou da imposição da penalidade;
Art. 27 - Contra acórdão de Câmara de Julgamento da Junta de Recursos Fiscais de 2ª Instância são admissíveis os seguintes recursos:
I - Pedido de Reconsideração;
II - Recurso de Revista.
Art. 28 - Dos acórdãos não unânimes das Câmaras da Junta de Recursos fiscais Sanitários de 2ª Instância, caberá pedido de reconsideração, com 
efeito suspensivo, a ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Município, do acórdão do qual se 
recorre.
Art. 29 - O Pedido de Reconsideração ficará prejudicado se for interposto o Recurso de Revista concomitantemente.
Art. 30 - O Pedido de Reconsideração interrompe o prazo para interposição do Recurso de Revista.
Art. 31 - Caberá Recurso de Revista, a ser julgado pelo Pleno, contra acórdão de Câmara de Julgamento, quando a decisão divergir de acórdão 
proferido pela mesma ou outra câmara, em outro processo, quanto à aplicação da legislação sanitária.
§ 1° - Além das razões de cabimento e de mérito, a petição do Recurso de Revista será instituída com cópia ou indicação precisa da decisão 
divergente;
§ 2° - O Recurso de Revista será interposto no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município, do acórdão do qual 
se recorre.
Art. 32 - O Secretário Municipal de Saúde poderá avocar a decisão do Processo, quando se tratar de matéria que justifique tal intervenção, por 
escrito e fundamentadamente, no curso do julgamento em primeira Instância.
Parágrafo único - Desta decisão caberá recurso ao Prefeito Municipal de Brumadinho.
Art. 33 - O Prefeito de Brumadinho poderá avocar a decisão do Processo, quando se tratar de matéria que justifique tal intervenção, por escrito 
e fundamentadamente, no curso do julgamento em segunda Instância.
Parágrafo único - Desta decisão não caberá recurso.
Art. 34 - Mediante representação fundamentada do Presidente do Pleno, aprovada em sessão plenária, poderá ser proposta ao Secretário Mu-
nicipal de Saúde, a atribuição de efeito vinculante às decisões definitivas da Junta de Recursos Fiscais, reiteradamente tomadas, com relação a 
casos idênticos.
Parágrafo único - As decisões declaradas com efeito vinculante formarão súmulas de jurisprudência predominante da Junta de Recursos Fiscais, 
devendo ser publicadas no Órgão Oficial, para efeitos legais.
Art. 35 - As falhas materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita existentes na decisão, poderão ser corrigidas a qualquer tempo, pelo 
Órgão Julgador, de ofício, ou mediante representação do órgão encarregado de execução do julgado, ou ainda, a requerimento do impugnante.
Art. 36 - Os julgamentos nas Juntas de Julgamento e de Recursos Fiscais Sanitários far-se-ão conforme dispuserem seus regimentos internos.
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Art. 37 - Nas impugnações não julgadas no prazo de 12 (doze) meses, contadas do seu recebimento por parte dos membros das Juntas de 
Julgamento e de Recursos Fiscais Sanitários, serão aceitas como procedentes as alegações da defesa, sendo neste caso aberto processo admi-
nistrativo para apuração dos fatos que deram origem à omissão, a partir da publicação deste Decreto.
Art. 38 - A Junta de Julgamento Fiscal Sanitário ficará permanentemente reunida, em horário integral, e a Junta de Recursos Fiscais Sanitários se 
reunirá em dias e horários a serem fixados de comum acordo entre o Presidente e respectivos membros de cada Câmara.
§ 1° - Os dias e horários das reuniões plenárias serão fixados pelo Presidente do Pleno.
§ 2° - As turmas e câmaras que compõem respectivamente a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário e a Junta de Recursos Fiscais Sanitários serão 
constituídas gradativamente, pela nomeação de seus componentes, de acordo com a necessidade imposta pela demanda de interposição de 
impugnações e recursos.
Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 -. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 22 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 68 DE 22 DE ABRIL DE 2015
“Aprova os regulamentos das Juntas de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância e da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda 
Instância da Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância da Secretaria Municipal de Saúde de Bru-
madinho, constante no anexo I do presente decreto.
Art. 2º - Fica aprovado o Regulamento da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância da Secretaria Municipal de Saúde de Bruma-
dinho, constante no anexo II do presente decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 22 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 68 DE 22 DE ABRIL DE 2015.
ANEXO I
REGULAMENTO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL SANITÁRIO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - JJFSA
Nos termos do art. 105, da Lei Complementar nº 055 de 14 de outubro de 2009, a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância - 
JJFSA reger-se-á pelo presente Instrumento.
DISPOSIÇÃO INICIAL
Art. 1º - Compete à Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância- JJFSA, órgão jurisdicional administrativo fiscal, integrante da 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, o julgamento em primeira Instância administrativa de processos relativos 
a créditos não tributários oriundos de penalidades impostas em decorrência do Poder de Polícia Sanitária do Município, bem como os atos 
administrativos dele decorrentes, em consonância com aquilo que dispõe Lei Complementar nº 055 de 14 de outubro de 2009, e na legislação 
pertinente.
CAPÍTULO I
DO RECEBIMENTO DAS DEFESAS E DOS AUTOS, DA ORDEM E DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS
SEÇÃO I
DO PROCESSAMENTO
Art. 2º - As Defesas poderão ser protocolizadas junto à JJFSA, Serviços de Vigilância Sanitária e/ou da SMS Brumadinho.
Art. 3º - O Presidente fará executar as tarefas administrativas do órgão.
§ 1º - Protocolizada a Defesa ou recebidos os autos, promover-se-á o saneamento respectivo.
§ 2º - Proceder-se-á a distribuição dos autos aos Membros, observados os impedimentos legais.
Art.4º - Os autos serão examinados quanto aos seus aspectos formais, compreendendo o prazo para a Defesa, a ordem e a regularidade das 
peças.
Art. 5º - Satisfeitos os quesitos de que trata o artigo anterior, os autos serão examinados quanto ao seu mérito.
Art. 6º - Os autos serão incluídos em pauta de julgamento preferencialmente de acordo com a ordem cronológica do seu recebimento.
Parágrafo único - Nos casos de tramitação prioritária ou quando por motivo justificado, os autos terão preferência na inclusão em pauta.
SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
Art. 7º - A escolha de distribuição dos autos obedecerá os seguintes critérios:
I- O Presidente fica excluído da distribuição;
II - Cada Membro terá um número como identificação, a ser definido em sorteio manual.
Art. 8º - A distribuição dos autos aos Relatores será feita antes do término da sessão de cada Turma.
§ 1º - A designação dos relatórios será feita na ordem crescente da escala a que se refere o artigo anterior, e mediante sorteio manual dos autos.
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§ 2º - Os autos serão sorteados de cada vez, e em quantidade igual, para cada Membro.
3º - Havendo menos de três autos para distribuição, a designação do Relator dar-se-á por sorteio manual dos Membros, fazendo-se a compen-
sação por exclusão posterior.
§ 4º- Dar-se-á a distribuição por dependência, quando o feito se relacionar, por conexão ou continência, com outro já em curso na JJFSA.
Art. 9º - A distribuição, à medida que se efetuar, será registrada em banco de dados consignando-se, o número e a classe do processo, nome do 
Relator e da defendente, data e demais anotações pertinentes.
Art. 10 - O impedimento do Relator sorteado implicará na convocação de suplente.
Parágrafo único - O Membro autor do feito em questão será considerado impedido e um suplente será convocado para substituí-lo no julga-
mento.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES
Art. 11 - As Turmas serão identificadas pelas siglas JJF1SA, JJF2SA, JJF3SA, conforme sejam 1ª, 2ª ou 3ª Turmas de Julgamento, se reunirão isola-
damente em sessões ordinárias, de segunda a sexta-feira, para os trabalhos de julgamento, de 14h00 às 18h00 horas, destinando-se o período 
de 08h00 às 12h00 horas para a consecução de tarefas administrativas.
§ 1º - O Presidente poderá convocar sessões extraordinárias, quando necessário.
§ 2º - Quando não houver expediente nas repartições públicas municipais, não haverá sessão.
Art. 12 - As sessões serão presididas, abertas e encerradas pelo Presidente, que acompanhará os trabalhos de julgamento.
Art. 13 - Ausente o Presidente, tomará a função de Presidente ad hoc o Membro efetivo presente que contar com maior tempo de serviço pres-
tado à Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 14 - Em caso de gozo de férias, licenças, afastamento ou outro impedimento legal, disposto em lei, tomará as funções de Presidente prefe-
rencialmente o Membro efetivo que contar maior tempo de serviço prestado na Prefeitura Municipal de Brumadinho, que será nomeado pelo 
Prefeito, respeitado o período de impedimento em referência.
Parágrafo único - Será convocado um Membro suplente para substituir o Membro efetivo que ocupar interinamente o cargo de Presidente.
Art. 15 - A Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância funcionará de janeiro a dezembro de cada exercício.
§ 1º - Os Membros gozarão de férias anuais regulamentares a que tem direito, nos termos da legislação vigente.
§ 2º - A escala de férias será elaborada com base em entendimento entre os Membros efetivos e os Membros suplentes, com a anuência do 
Presidente, e de forma a assegurar o quórum legal exigido.
CAPÍTULO III
DOS TRABALHOS EM SESSÃO
SEÇÃO I
DA ORDEM DOS TRABALHOS
Art. 16 - À hora da sessão, os Membros tomarão assento às mesas na ordem estabelecida para cada Turma.
Art. 17 - Aberta a sessão, observar-se-á a seguinte ordem dos trabalhos:
I - Verificação do número de Membros presentes em cada Turma;
II - Leitura, discussão, votação e assinatura das atas da sessão anterior de cada Turma;
III - Leitura e assinatura das Resoluções;
IV - Indicações e propostas;
V - Leitura dos relatórios, e votação dos autos constantes da pauta de julgamento.
§ 1º - A ordem da pauta poderá ser alterada por motivo relevante ou por conveniência do serviço.
§ 2º - Durante as sessões, a pedido de um dos Membros e/ou a critério do Presidente, poderão ser tratados quaisquer assuntos de interesse da 
Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância, ainda que não se relacionem com a pauta de julgamento.
Art. 18 - Iniciada a sessão, nenhum Membro poderá retirar-se do recinto ou interromper o relatório ou a palavra em curso, sem licença do Pre-
sidente.
Parágrafo único - Se a ausência for definitiva, o Presidente autorizará o prosseguimento dos trabalhos, desde que haja número legal de Membros.
Art. 19 - O Relator deverá proceder leitura do relatório de cada processo que lhe for distribuído em até 15 minutos.
§ 1º - Após a leitura do relatório, os Membros daquela Turma terão até 15(quinze) minutos para discussão da matéria.
§ 2º - Os prazos deste artigo poderão ser prorrogados, excepcionalmente pelo tempo que se fizer necessário, a pedido de um dos Membros, e/
ou a critério do Presidente, com o fito de melhor se entender da matéria.
SEÇÃO II
DO JULGAMENTO
Art. 20 - Não estando o processo devidamente instruído, o julgamento será convertido em diligência, a pedido do Relator, ou de qualquer 
Membro, após a discussão do relatório.
§ 1º- O contribuinte terá prazo de dez dias para cumprimento da diligência que lhe for determinada, findo o qual se julgará a questão de acordo 
com os elementos constantes no processo.
§ 2º - O julgamento poderá ser adiado para a segunda próxima sessão, a pedido do Relator, quando a matéria necessitar de maior estudo.
§ 3º - É facultado a cada Membro pedir vista do processo, até a segunda sessão subsequente, na sequência de votação, antes de proferir seu voto.
§ 4º - O Membro que pedir vista declinará antecipadamente o prazo para devolução do processo.
§ 5º - O processo com vista será apreciado até a segunda sessão subsequente, independentemente de inclusão na pauta.
Art. 21 - Findos os debates, o Presidente indagará dos Membros se estão habilitados a decidir e, em caso afirmativo, dará a palavra ao Relator 
para proferir seu voto.
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§ 1º - Proferido o voto do Relator, seguir-se-á a votação, na ordem da colocação dos Membros junto à mesa e no sentido horário, à exceção do 
Presidente que votará ordinariamente em último lugar.
§ 2º - Em se tratando de julgamento de litígio que envolva várias questões e havendo divergências de votos sobre cada uma delas, o Presidente 
determinará a contagem de votos por parte, a fim de apurar a decisão vencedora.
Art. 22 - A decisão vencedora será anunciada pelo Presidente, depois de anotada.
Parágrafo único - No caso de empate na votação, o Presidente proferirá, além de seu voto ordinário, o voto de qualidade.
Art. 23 - Proclamado o resultado da votação, não mais poderá o julgador modificar o seu voto.
CAPÍTULO IV
DAS RESOLUÇÕES E DELIBERAÇÕES E SEUS EFEITOS
Art. 24 - As decisões finais serão objeto de Resoluções.
Art. 25 - Põem fim ao processo administrativo fiscal:
I - A desistência da Defesa;
II - O ingresso em juízo, antes de proferida a decisão administrativa.
III - O avocamento do processo.
Art. 26 - O Presidente enviará para publicação o resultado dos julgamentos conforme a conveniência administrativa.
Art. 27 - As Resoluções serão assinadas pelo Presidente.
Art. 28 - As Resoluções terão a data da sessão em que se concluir o julgamento.
Art. 29 - Cada Resolução receberá número próprio, com indicação da Turma, a qual pertencer o Relator, por sua numeração ordinal.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30 - Não se incluem na competência da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância:
I - A declaração de inconstitucionalidade.
II - A negativa de aplicação de Lei, Decreto, Portaria, Resolução, Norma Técnica ou qualquer outro ato normativo.
Art. 31 - Os prazos processuais serão contínuos, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Art. 32 - A comunicação dos atos, deliberações e Resoluções da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância far-se-á aos recorren-
tes ou representantes legais através de publicação no Diário Oficial do Município - DOM.
Art. 33 - Os casos omissos serão resolvidos por Resolução do Presidente.
Presidente da Junta de Julgamento
Fiscal Sanitário de Primeira Instância – JJFSA
DECRETO Nº 68 DE 22 DE ABRIL DE 2015.
ANEXO II
REGULAMENTO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS SANITÁRIOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do art. 105, da Lei Complementar nº 055 de 14 de outubro de 2009, fica aprovado o Regulamento da Junta de Recursos Fiscais Sani-
tários de Segunda Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.
DISPOSIÇÃO INICIAL
Art.1º - A Junta de Recursos Fiscais Sanitários da Prefeitura Municipal de Brumadinho, órgão jurisdicional administrativo fiscal de segunda ins-
tância, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, com competências definidas no Decreto Municipal nº 67 de 22 
de abril de 2015, reger-se-á por este Regulamento.
CAPÍTULO I
DA ORDEM E ANDAMENTO
DOS PROCESSOS
Seção I
Do Processamento
Art. 2º - O Secretário da Junta fará executar os expedientes administrativos, cuidará de secretariar os trabalhos das Câmaras, promoverá o sane-
amento de processos e os distribuirá aos Membros da Junta.
Art. 3º - Recebido o processo para seu registro, o mesmo será examinado quanto aos seus aspectos formais.
§ 1º - Em caso de vício formal, o Secretário encaminhará o processo concluso ao Presidente.
§ 2º - Referendado o ato, o Presidente encaminhará o processo a Junta de Julgamento Fiscal Sanitário de Primeira Instância para as providências 
cabíveis.
Art. 4º - Os recursos voluntários serão examinados quanto aos seus aspectos formais, compreendendo a ordem e a regularidade das peças e se 
alguma encontrar-se danificada ou ilegível, o Secretário recusará o seu recebimento até que tais vícios sejam sanados.
Art. 5º - Recebidos o processo ou o recurso pelo Secretário, serão providenciados no prazo de 05(dias):
I - o seu registro, com a denominação correspondente a cada recurso, cabendo numeração própria, segundo a ordem de entrada dos mesmos 
na Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância;
II - a verificação da numeração das folhas e o ordenamento do processo;
III - o saneamento do processo, no caso de necessidade;
IV - a distribuição do processo às Câmaras ou ao Pleno.
§ 1º - A distribuição do processo às Câmaras será efetuada alternadamente, conforme a ordem do seu registro.
§ 2º - O Secretário, no ato da distribuição, declinará no processo os nomes dos Membros impedidos de ocupar a Relatoria.
Art. 6º - O processo será incluído em pauta de julgamento, sempre que possível, de acordo com a ordem cronológica de seu registro.
§ 1º - Nos casos de tramitação prioritária, expressamente previstos, ou quando houver motivo justificado, o processo terá preferência para inclu-
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são em pauta, depois de cientificada a recorrente.
§ 2º - A pauta de julgamento será publicada no Diário Oficial do Município - DOM, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
da realização da sessão de julgamento.
§ 3º - Além da publicação oficial, será fixada no recinto da Secretaria Municipal de Saúde, em lugar acessível ao público, a relação dos processos 
com dia e hora designados para julgamento.
Art. 7º - A critério do Presidente da Câmara, poderá ser julgado qualquer recurso em caráter de urgência, independentemente de inclusão em 
pauta, desde que requerido pelo interessado.
Seção II
Da Distribuição dos Processos
Art.8º - Será organizada a escala de distribuição dos processos, de acordo com os seguintes critérios:
I - a inclusão dos Membros na escala será feita na ordem inversa e alternadamente, por representação, de forma tal que o Membro que vier a 
seguir, seja de representação diversa do anterior;
II - o Presidente da Câmara não será incluído na escala de distribuição de processos;
III - o número atribuído a cada um dos Membros das Câmaras será definido em sorteio.
Art. 9º - A distribuição de processos aos Relatores será feita antes do término da sessão da Câmara.
§ 1º - A designação dos Relatores será feita na ordem crescente da escala a que se refere o artigo anterior e mediante sorteio manual dos processos.
§ 2º - Os processos serão sorteados de cada vez e, em quantidade igual, para cada Membro.
§ 3º - Havendo um só processo a distribuir, a designação do Relator processar-se-á por sorteio dos Membros que vierem a seguir na ordem da 
escala, fazendo-se a compensação por exclusão posterior.
§ 4º - Dar-se-á a distribuição por dependência, quando o feito se relacionar, por conexão ou continência, com outro já em curso na Junta.
Art. 10 - A distribuição à medida que se efetuar, será registrada em banco de dados consignando, o número e a classe do processo, nome do 
Relator e da recorrente, data e demais anotações pertinentes.
Art. 11 - No caso de Pedido de Reconsideração, o Relator será sorteado entre os Membros da Câmara que julgou o recurso, excluindo-se o Re-
dator do Acórdão recorrido.
Art. 12 - No caso de Recurso de Revista, a designação do Relator será feita pelo Secretário, na ordem crescente de escala de distribuição, excluin-
do-se, se possível, os Membros das Câmaras que proferiram as decisões divergentes.
§ 1º - Havendo mais de um recurso, far-se-á a distribuição por sorteio dos processos.
§ 2º - Será entregue aos Membros, com antecedência, cópia do relatório do Recurso de Revista.
Art. 13 - Proceder-se-á nova distribuição, fazendo-se compensação, nos seguintes casos:
I - impedimento do Relator sorteado;
II - não renovação de mandato de Membro, ou a perda de mandato, antes de julgado o processo de que for o Relator.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS E DO PLENO
Seção I
Da Reunião da Câmara
Art. 14 - Cada Câmara realizará ordinariamente, no mínimo, 01(uma) sessão por semana, em dia e horário fixados no início de cada período anual 
de sessões, podendo ainda realizar sessões extraordinárias, quando necessário, desde que convocadas pelo Presidente.
§ 1º - A Primeira, Segunda Câmaras reunir-se-ão, preferencialmente, às segundas, terças e quartas-feiras, respectivamente, iniciando-se as ses-
sões ordinárias às 14h00min.
§ 2º - Quando não houver expediente nas repartições públicas municipais, a sessão realizar-se-á em dia útil anterior ou subsequente, a critério 
da Câmara.
§ 3º - Os Membros deverão comparecer a reunião com 15 (quinze) minutos de antecedência, para assinatura e atualização dos relatórios.
Art. 15 - Na sala reservada para as reuniões haverá lugar destinado às recorrentes, seus procuradores e ao público.
Art. 16 - Nas reuniões das Câmaras, cada Presidente tomará assento à cabeceira da mesa de trabalho, ladeado à direita pelo Secretário.
Parágrafo único - Os Membros da Câmara tomarão assento à mesa, alternadamente, por representação, na ordem crescente de seus números.
Art. 17 - Ausente o Presidente, a sessão será adiada, sendo a pauta transferida para sessão subsequente.
Art. 18 - Em caso de gozo de férias, licença, afastamento ou outro, desde que disposto em lei, o Presidente será substituído por um dos Membros 
efetivos, eleito pela Câmara.
Parágrafo único - Será convocado um Membro suplente para substituir o Membro efetivo que ocupar interinamente o cargo de Presidente.
Art. 19 - A ausência do Secretário será suprida por um dos Membros, escolhido através de sorteio, antes do início de cada sessão.
Parágrafo único - O Presidente nomeará o Membro como Secretário ad hoc.
Art. 20 - Os Membros Efetivos da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância gozarão de férias anuais regulamentares a que tem 
direito nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo único - A escala de férias será elaborada anualmente pelo Secretário, com base em entendimentos entre os Membros Efetivos e os 
Membros Suplentes, e de forma a assegurar o quorum legal exigido.
Seção II
Da Reunião do Pleno
Art. 21 - As reuniões do Pleno serão convocadas pelo Presidente.
Art. 22 - As normas da seção anterior aplicam-se, no que couber, às reuniões do Pleno.
Parágrafo único - Os Membros do Pleno tomarão assento à mesa, alternadamente, por Câmara e por representação, na ordem crescente de seus 
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números.
CAPÍTULO III
DOS TRABALHOS EM SESSÃO
Seção I
Da Ordem dos Trabalhos
Art. 23 - À hora da sessão, os Membros da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância tomarão assento à mesa na ordem estabelecida.
Art. 24 - Aberta a sessão, observar-se-á a seguinte ordem dos trabalhos:
I - verificação do número de presentes;
II - leitura, discussão e votação da ata anterior;
III - leitura e assinatura dos acórdãos;
IV - indicações e propostas;
V - relatório, discussão e votação dos processos constantes da pauta de julgamento.
§ 1º - As Câmaras só deliberarão quando presente a maioria de seus Membros e, o Pleno, quando presentes 2/3 (dois terços) de seus Membros.
§ 2º - A ordem dos processos constantes da pauta poderá ser alterada, por motivo relevante e conveniência do serviço, dando-se prioridade a 
julgamento em que a recorrente ou seu procurador esteja presente.
§ 3º - Durante as sessões das Câmaras ou do Pleno, a critério dos Presidentes, poderão ser tratados quaisquer assuntos de interesse da Junta de 
Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância, ainda que não se relacionem com a pauta de julgamento.
Art. 25 - A discussão e a votação dos processos será pública, ressalvados os casos que, por envolverem apreciação da situação financeira ou 
econômica do contribuinte, exigirem julgamento secreto, por requerimento do interessado, permitida a presença deste e de seu representante 
legal.
Art. 26 - Iniciada a sessão, nenhum Membro poderá se retirar do recinto ou interromper o relatório ou a palavra em curso, sem licença do Presidente.
Parágrafo único - Se a ausência for definitiva, o Presidente autorizará o prosseguimento dos trabalhos, desde que haja número legal de Membros.
Art. 27 - O Presidente poderá fazer retirar do recinto quem ali não guardar o comportamento devido, perturbar a ordem dos trabalhos ou usar 
de expressões injuriosas.
Parágrafo único - A recorrente ou seu procurador que não atender à advertência do Presidente, pela falta de compostura e serenidade ou a 
incontinência de linguagem, terá sua palavra cassada.
Art. 28 - O Relator deverá proceder a leitura do relatório de cada processo que lhe for distribuído, em até 20 (vinte) minutos.
§ 1º - Após a leitura do relatório, o Presidente dará a palavra à recorrente, para sustentação de sua defesa, em até 20 (vinte) minutos.
§ 2º - Após as sustentações orais, os Membros da Junta terão o prazo de até 15(quinze) minutos para a discussão da matéria.
§ 3º - Os prazos deste artigo poderão ser prorrogados excepcionalmente pelo tempo que se fizer necessário, a critério do Presidente.
Seção II
Do Julgamento
Art. 29 - Não estando o processo devidamente instruído, o julgamento será convertido em diligência, a pedido do Relator, ou de qualquer 
Membro, após a discussão do relatório.
§ 1º - O Contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento de diligência que lhe for determinada, findo o qual julgar-se-á a questão 
de acordo com os elementos constantes do processo.
§ 2º - Atendida a diligência, terá o contribuinte e seus procuradores o direito ao exame do processo junto ao Secretário, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, assegurada a obtenção de cópias e apontamentos.
§ 3º  - O julgamento poderá ser adiado para a sessão seguinte da Câmara ou do Pleno, a pedido do Relator, quando a matéria necessitar de maior estudo.
§ 4º - É facultado a cada Membro pedir vista do processo, até a próxima reunião ordinária, na sequência da votação, antes de proferir o seu voto.
§ 5º - O processo, com vista ou retirado de pauta, será apreciado na sessão subsequente da Câmara ou do Pleno, independentemente de inclu-
são na pauta.
Art. 30 - É facultado à recorrente pedir o adiamento, para a sessão seguinte da Câmara ou do Pleno, de julgamento de processos constante de pauta.
Art. 31 - Findos os debates, o Presidente indagará dos Membros se estão habilitados a decidir e, em caso afirmativo, dará a palavra ao Relator 
para proferir o seu voto.
§ 1º - Proferido o voto do Relator, seguir-se-á a votação, na ordem da colocação dos Membros junto à mesa e no sentido horário, à exceção do 
Presidente que votará ordinariamente em último lugar.
§ 2º - Em se tratando de julgamento de litígio que envolva várias questões e havendo divergências de votos sobre cada uma delas, o Presidente 
determinará a contagem de votos por parte, a fim de apurar a decisão vencedora.
Art. 32 - A decisão vencedora será anunciada pelo Presidente, depois de anotada.
Parágrafo único - No caso de empate na votação, o Presidente proferirá o voto de qualidade.
Art. 33 - Proclamado o resultado da votação, não mais poderá o julgador modificar o seu voto.
CAPÍTULO IV
DOS ACÓRDÃOS E DELIBERAÇÕES E SEUS EFEITOS
Art. 34 - As decisões finais das Câmaras serão objeto de acórdãos.
§ 1º - É irrecorrível a decisão que converter o julgamento em diligência.
§ 2º - É irrecorrível a decisão proferida em Recurso de Revista.
Art. 35 - Põem fim ao Processo Administrativo Fiscal:
I - a decisão transitada em julgado;
II - a desistência do recurso;
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III - a decisão do Prefeito no caso de avocamento do Processo;
IV - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a decisão administrativa.
Art. 36 - Após a sessão, o Secretário enviará ao Diário Oficial do Município - DOM, para publicação, a súmula das decisões, da qual constarão o 
número do processo, nome da recorrente e seus procuradores, bem como a indicação dos Membros vencidos ou ausentes, se houver.
Art. 37 - Os acórdãos da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância serão redigidos pelos Relatores que funcionarem no processo, 
com simplicidade e clareza.
§ 1º - Vencido o Relator, o Presidente designará o Membro, cujo primeiro voto tenha sido o vencedor, para redigir e também assinar o acórdão.
§ 2º Ausente o Relator, será designado outro Membro para assinar o acórdão, a critério do Presidente.
Art. 38 - O acórdão terá a data da sessão em que se concluir o julgamento e será assinado pelo Presidente e pelo Relator.
Parágrafo único - O voto vencido, quando o desejar seu autor, integrará a decisão, se fundamentado e entregue ao Secretário da Junta, antes 
da sua publicação.
Art. 39 - Cada acórdão receberá número próprio, com indicação da Câmara de Julgamento, por sua numeração ordinal ou, se do Pleno, pela letra "p".
Art. 40 - Independentemente de outra reunião, os acórdãos relativos aos Pedidos de Reconsideração e aos Recursos de Revista serão assinados 
junto ao Secretário.
Art. 41 - É facultado a qualquer Membro, antes de assinado o acórdão, solicitar correção de seu texto, se entender que não está de acordo com 
os reais fundamentos da decisão.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42 - Não se incluem na competência da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância:
I - a declaração de inconstitucionalidade;
II - a negativa de aplicação de lei, decreto, portaria, resolução, norma técnica ou qualquer outro ato normativo.
Art. 43 - Os prazos processuais serão contínuos, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal nas repartições públicas municipais.
Art. 44 - A comunicação dos atos, deliberações e acórdãos da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de Segunda Instância, faz-se às partes ou a 
seus representantes legais, através de publicação no Diário Oficial do Município - DOM.
Art. 45 - Para fins do cumprimento do Código Sanitário, a Junta fará publicar a sua interpretação referente a normas sanitárias e legislação cor-
relata aplicável.
Art. 46 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos em Resolução do Presidente de Câmara ou do Pleno, aprovado em sessão, pela 
maioria dos votos.
Art. 47 - Até a composição das demais Câmaras, o Presidente da Primeira Câmara será também o Presidente do Pleno.
Art. 48 - Até a composição da Segunda Câmara, a Primeira Câmara assumirá as atribuições do Pleno.
Art. 49 - Qualquer alteração no presente Regulamento vigorará depois de aprovada pelo Pleno.
Art. 50 - O presente Regulamento ficará sujeito a aprovação do Pleno.
Secretário Municipal de Saúde

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB
Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia onze de fevereiro de dois mil e 
quinze às quatorze horas e dezessete minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Va-
ladares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Reformulação 
da Lei que institui o Conselho Municipal de Turismo; c) Palavra Franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Talita Silva Linhares, Presidente do Con-
selho, cumprimenta a todos os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante 
das Associações de Artesanato, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea Drumond de Sales 
e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando das Associações Ambientalistas, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representante da Secretaria 
Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, o Sr. Marcos Luiz 
de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal e os 
convidados do conselho Pedro Henrique e Marilda Leijoto. Logo após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da 
apresentação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2015 e a apresentação do protótipo do Guia Turístico de Brumadinho. Após 
a leitura, Karla distribui aos amigos conselheiros cópia impressa da Lei N° 1235/2001 que dispõe da criação do Conselho Municipal de Turismo 
de Brumadinho – COTURB, ressaltando que conforme informado na reunião passada, a atual política que rege o conselho deveria passar por 
análises e intervenções de modo que se promova cada vez mais um conselho organizado e em regular funcionamento. Dando início a leitura, 
observou-se a necessidade de inserir a letra “M” na sigla referente ao conselho que atualmente é definida como “COTURB” e que com a suges-
tão passaria para “COMTURB”.  Prosseguindo com a leitura, no Art. 1° da referida lei, o Conselho Municipal de Turismo tem caráter consultivo e 
deliberativo. Como sugestão, passaria a integrar a característica de propositivo. No Art. 5º, Karla sugere que o conselho passasse a ser composto 
por 12 entidades representativas de modo que se tornasse paritativo e que suprimisse aquelas entidades que não tem efetiva participação 
nas reuniões do conselho. Logo após ouvidas as sugestões de adequações, Karla sugere que na próxima reunião deliberaremos quais serão as 
entidades que irão compor o conselho tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla 
Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato 73/2015 cujo objeto é a contratação de show artístico da banda Logan onde se 
apresentou no 10° Motorock de Brumadinho. Empresa: Sérgio J de Souza ME. Valor: R$7.280,00. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato 76/2015 cujo objeto é a contratação de show artístico da cantora Fernanda 
Garcya  onde se apresentou no 27° festival do milho de Suzana. Empresa: Bala na agulha Promoções e Eventos LTDA. Valor: R$15.000,00.Antô-
nio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato 77/2015 cujo objeto é a contratação de show artístico da dupla Erick e Elias  onde 
se apresentou no 27° festival do milho de Suzana. Empresa: Elias Deusimar Firmino de Melo. Valor: R$13.000,00.Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário nº 000820/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: DEJALMA SANTOS NUNES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00820/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, DEJALMA SANTOS NUNES, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.25.006.0008.000.0001.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente,  comprovante de residência, cópia do Registro Imobiliário do 
imóvel em referência e histórico de créditos.
Foi juntada pelo Departamento de Arrecadação a Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte DEJALMA SANTOS SALES proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.006.0008.000.0001, situado Rua Via Coletora nº 365, Bairro Pregresso Casa Nova, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda mensal de 
valor inferior a três salários mínimos.
O contribuinte DEJALMA SANTOS DE SALES tem como propriedade apenas  imóvel demonstrado .
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte DEJALMA SANTOS DE SALES;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da 
isenção do IPTU incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.25.06.0008.000.0001 de propriedade de DEJALMA SANTOS DE SALES, em 
face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e pelo próprio requerente.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de abril de2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE:  Processo Administrativo Tributário nº 000821/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: DEUSDEDIT MAGELA COELHO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000821/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, DEUSDEDIT MAGELA COELHO, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.65.011.0025.000.0001.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documento pessoal do requerente,  cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, histórico 
de créditos e comprovante de endereço.
Foi juntada pelo Departamento de Arrecadação a Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Analisada a documentação acostada aos autos, verificou-se que o imóvel em questão é de propriedade do Requerente DEUSDEDIT MAGELA 
COELHO e de MÁRIO LÚCIO MAGELA em razão dos pagamentos a meeiro e herdeiro, sucessivamente, extraído dos autos do processo de 
inventário nº 6372/98 que tramitou na Comarca de Brumadinho/MG.
Em razão do condomínio instalado entre os proprietários/contribuintes, a respeito do imóvel cadastrado no imobiliário municipal sob o nº 
01.65.011.0025.000.0001 sobre  o qual incide o IPTU, cada um deles deve suportar, na proporção de sua parte, os ônus decorrentes da propriedade.  
Tal situação leva-nos ao instituto da solidariedade:
“Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigação à 
dívida toda” – art. 266 do Código Civil.
O Código Tributário nacional trata do instituto nos seguintes termos: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a soli-
dariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
Inexistindo norma diversa na legislação municipal, os artigos 124 e 125 CTN disciplinam os efeitos da solidariedade na esfera tributária.
Trata-se, portanto, de co-proprietários de imóvel com responsabilidade pelo pagamento do IPTU, em que um dos co-obrigados requer a isen-
ção, em caráter pessoal, do pagamento do pagamento do tributo.
Detendo parte ideal de 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel, o outro co-obrigado/contribuinte suportará o ônus do paga-
mento na proporção de sua parte.
O contribuinte, ora requerente, é aposentado, não possui outro imóvel e tem como sua residência o imóvel em questão, conforme compro-
vante de residência anexo. 
Assim, o requerente, proprietário de 50% (cinquenta por cento) imóvel de índice cadastral nº 01.65.011.0025.000.0001, situado Rua  Reynaldo 
Pinto Vieira nº 662,  Bairro Silva Prado, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez 
que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda mensal de valor inferior a três salários mínimos.
Tudo visto e examinado, passamos à:



Brumadinho, 22 de abril de 2015 Página 13 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 412

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte DEUSDEDIT MAGELA COELHO, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor do IPTU, devendo o co-
-proprietário arcar com o ônus dos outros 50% (cinquenta por cento) na razão de sua propriedade, razão pela qual determino:
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda alteração do 
lançamento do crédito tributário na proporção determinada, sendo 50% (cinquenta por cento) a recolher e os outros 50% (cinquenta por 
cento)  referente à isenção do tributo, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.65.011.0025.000.0001. de propriedade de DEUSDEDIT 
MAGELA COELHO e MÁRIO LÚCIO MAGELA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
e pelo próprio requerente.
b) Passe a constar no Cadastro Imobiliário Municpal o nome do co-proprietário MÁRIO LÚCIO MAGELA do imóvel de índice cadastral nº 
01.65.011.0025.000.0001situado na Rua Reynaldo Pinto Vieira nº 662,  Bairro Silva Prado, neste município
c)  DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 15 de abril de2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 842/2015- RAT nº 27/2015
REFERÊNCIA: Não incidência de Contribuição de Iluminação Pública
REQUERENTE: IOCANAN PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 842/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual IOCANAN PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA, “solicita exclusão da taxa de iluminação pública 
do Lote de inscrição cadastral nº 01.36.002.0010.000.0000, situado na Alameda Piriana, nº 280, Parque Uacari, município de Brumadinho-MG”.
Vislumbra que o pedido está fundado no fato de que o imóvel de propriedade do requerente não é servido por iluminação; refere-se, portan-
to, a não incidência do tributo pela não ocorrência do fato gerador da contribuição para iluminação pública;
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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 públi-
ca, 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, 
diretamente 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 equali-
zada 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 Alameda Piriana nº 280, Parque Uacari, mu-
nicípio de Brumadinho-MG, de propriedade do requerente IOCANAN PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA, 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 requerimento, conforme informado no 
Ofício nº 026/2015 do Departamento de Água e Energia do Município de Brumadinho/MG, às fls. 06 dos autos, 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 no disposto nos art. 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.324/2002:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo requerente IOCANAN PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA, razão pela qual DETERMINO A 
EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA que, indevidamente, foi lançada sobre o imóvel de inscrição 
cadastral nº 01.36.002.0010.000.0000, tendo em vista a não ocorrência do fato gerador; 
2. Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho, para as devidas providências;
3.  DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 13 de abril de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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