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Brumadinho, quarta-feira, 30 de outubro de 2013  Ano 1 Edição 62

Audiência Pública sobre abastecimento 
de água em Conceição de Itaguá

No dia 29 de outubro foi 
realizada no Distrito de Con-
ceição de Itaguá, Audiên-
cia Pública sobre o abaste-
cimento de água na região. 
Membros do governo par-
ticiparam do encontro, 
que teve a presença de vá-
rios Secretários Municipais. 
Além do Prefeito Antônio 
Brandão, vereadores, líderes 
comunitários e representan-
tes da COPASA também par-
ticiparam da audiência.  

Após a abertura da reu-
nião, feita pelo vereador 
“Carlinhos do Brumado”, 
presidente interino da Câ-
mara Municipal, a vereadora 
Alessandra fez explanação 
sobre a real situação en-
contrada no início do ano, 
com problemas no sistema 
de captação e distribuição 
de água na fazenda do Tan-
que e no Sistema Rio Manso.  
Em seguida, o Secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
Denilson Fontoura ressal-
tou os serviços feitos no lo-
cal desde o início do ano, já 
que toda a rede de captação 
estava em péssimas condi-

Entre as várias sugestões 
colocadas estão, a coloca-
ção de hidrômetros, refor-
mas e substituição de par-
te da rede e a elaboração de 
propostas como condicio-
nante para que a COPASA 
ajude a solucionar os pro-
blemas com a falta de água 

Thiago França

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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ções. Vários moradores re-
conheceram que a falta de 
água na comunidade se de-
ve, principalmente ao des-
perdício dos próprios mo-
radores e que é preciso que 
se faça urgente a instalação 
dos hidrômetros para con-
trolar o uso da água. 

na localidade. O Prefeito An-
tônio Brandão ressaltou a 
importância de unir forças 
entre os poderes públicos, 
a comunidade e a COPASA, 
em um trabalho conjunto a 
médio e longo prazo para 
regularizar o fornecimento 
de água.  
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LEI Nº 2.011/2013
“Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Público e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG, Termo de Cessão de Uso 
Gratuito, de uma área de terreno de 100m², situada dentro de uma área maior constante da AV-5-16.532 – do Serviço de Registro de Imó-
veis da Comarca de Brumadinho, localizada no Bairro Salgado Filhos, em Brumadinho, conforme descrição topográfica a seguir: “O ponto de 
partida foi materializado no cruzamento da Avenida Aurélio Salgado com a Rua 12, nas coordenadas N=7770521.989 e E=584206.477; deste 
com azimute de 163°04’35’’ e distância de 4,28m tem-se o V1 com coordenadas N=7770474.847 e E=584220.821m, sendo o vértice da área a 
ser descrita, deste, com azimute 79°16’13’’ e a distância de 10,00m, tem-se o V2 com coordenadas de N=7770476.711 e E=584230.661m; deste, 
com azimute de 173°38’48’’ e a distância de 10,00m, tem-se o V3 com coordenadas de N=7770466.766 e distância de 10,00m, tem o V3 com 
coordenadas de N=7770466.766 e E=584231.768m; deste, com azimute de 259°16’13’’e a distância de 10,00m, tem-se o V4 com coordenadas 
de N=770464.901 e E=584221.929m; deste, com azimute de 353°38’48’’ e a distância de 10,00m tem-se novamente o V1 já conhecido com 
coordenadas N=7770474.847 e E=584220.821, fechando os polígonos V1, V2, V3, V4 e V1, o qual confronta-se pelos lados V1-V4 e V4-V3 com 
ruas 12 e 02 respectivamente e pelos lados V1-V2 e V2-V3, com área remanescente da Prefeitura Municipal.”
Art. 2º - A cessão de uso da área de terreno de que trata o artigo 1º destina-se à implantação pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
– COPASA/MG, do reservatório elevado de 50m³ destinado ao abastecimento do Bairro Salgado Filho, importando na ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água do Município. 
Parágrafo único – A Cessionária não poderá alterar a destinação do imóvel sem prévio consentimento do Município, cedê-lo ou transferi-lo a 
terceiros.
Art. 3º - O prazo de duração da cessão é determinado e findará automaticamente quando do término do Contrato de Concessão para execu-
ção e exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre a Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – COPASA/MG e o Município de Brumadinho.
Art. 4º - Os procedimentos a serem adotados pelo Executivo para efetivação do instrumento de Cessão de Uso Gratuito de Bem Público auto-
rizado pela presente Lei observarão, além da destinação prevista no artigo 2º, as condições previstas no § 3º do artigo 5º da Lei Municipal nº. 
1.301/2002.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 25 de outubro de 2013
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 278/2013
“Dispõe sobre a convocação do I Seminário de Conselhos Atuantes Rede Fortalecida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 99, VII da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando a discussão e deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA, criado 
pela Lei Municipal nº 716/93, reformulada pela Lei Municipal nº 1.784/2010 e pelas deliberações nas reuniões do CMDCA na reunião do dia 05 
de setembro às 14h na Casa dos Conselhos, à rua José Solha, nº 81, Centro, Brumadinho. 
DECRETA
Art. 1º - Fica convocado o I Seminário de Conselhos Atuantes Rede Fortalecida que tem como tema central a atuação dos Conselhos na efeti-
vação das políticas para crianças e adolescentes de Brumadinho. 
Art. 2º - O I Seminário de Conselhos Atuantes Rede Fortalecida é fruto do Convênio 003/2012 que celebram entre si o NDHE – Núcleo de De-
senvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho e a Prefeitura de Brumadinho, através da Secretaria de Ação Social. 
Art. 3º - O Seminário será promovido pelo CMDCA e realizado pela Secretaria de Ação Social em parceria com o NDHE – Estação Conhecimen-
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to e a Oficina de Imagens nos dias 31 de outubro e 01 de novembro no Auditório do NDHE – Estação Conhecimento. 
Art. 4º - Os casos omissos referentes à organização e acompanhamento do I Seminário de Conselhos Atuantes Rede Fortalecida serão resolvi-
das pelo próprio Conselho e pelos organizadores. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 30 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Torna público o 3º Termo Aditivo do Contrato nº 014/2012 - Objeto: Fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético com 
senha para servidores municipais  – Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, no valor total de R$ 1.010.809,80 - Antônio Brandão/ Prefeito.

Torna público o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 133/2013 - Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino 
em veículo tipo ônibus – Empresa: VIAÇÃO SÃO SILVESTRE LTDA, no valor total de R$ 309.206,00 - Antônio Brandão/ Prefeito.

– HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 93/13 Aquisição de equipamentos, ferramentas, escadas e mangueira para caminhão pipa – Empresas Vencedoras Dou-
glas Fabris Aguiar - ME, Valor total: R$ 4.577,00. Minas Ferramentas Ltda, Valor total: R$ 144,76. Jmd Distribuidora Ltda, Valor total: R$965,27. 
Antônio Brandão - Prefeito

Secretaria Municipal de Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 126/2013
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: ADIMAR FERREIRA PORTO e outra 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 612/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, ADIMAR FERREIRA PORTO e outra, “requer 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 e De-
claração Comprobatória de Recepção de Rendimentos - DECORE.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Laudo de 
Vistoria n° 060/2013 elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173.
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) 
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 
industriais, 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.
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Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano 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 ADIMAR FERREIRA PORTO e outra, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.29.002.0017.000, situado na rua Dois, nº 87, Bairro Salgado Filho, neste município, alcança o benefício da isenção previs-
to na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
a) O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
b) O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário); 
c) O imóvel em estudo possui área edificada de 105,04m² (cento e cinco metros e quatro decímetros quadrados) conforme Laudo de Visto-
ria elaborado pela Fiscal de Obras do Município; 
d)  O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, ADIMAR FERREIRA PORTO e outra, 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 PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte ADIMAR FERREIRA PORTO e outra, razão pela qual determino;
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 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.29.002.0017.000 de propriedade de 
ADIMAR FERREIRA PORTO e outra, 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, 17 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 0591/2013
REFERÊNCIA:  Restituição  Pagamento  de IPTU
REQUERENTE: AMARILDO ANTÔNIO DE FARIA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 0591/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT -, através do qual AMARILDO ANTÔNIO DE FARIA requer a restituição do valor pago em 
duplicidade  referente à DA originária do IPTU exercício 2011 incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 05.44.014.0009.000 de proprie-
dade de Ricardo Rafael Cunha Fonseca,  pago equivocadamente pelo requerente que é oficial do cartório de Ofício de Notas do Distrito de São 
José do Paraopeba, Município de Brumadinho/MG, uma vez que o meso se encontrava pago desde agosto de 2011, conforme demonstram os 
comprovantes de pagamentos anexos. 
 Junto ao requerimento vieram cópia do Carnê IPTU/201, comprovante de quitação da parcela única guia nº 0012462793 e guia de Dívida 
Ativa nº 23101471 e respectivo comprovante de pagamento do valor de 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) original 
e cópia.
Em ofício o Setor de Arrecadação informou: “contatei a entrada pra o Município de Brumadinho no valor de R$ 325,08 pago em 04/08/2011 na 
Caixa Econômica Federal referente pagamento com desconto(..) do IPTU 2011 do imóvel de inscrição nº 05.44.014.0009.000; e R$ 382,01 pago 
em 04/07/2013, referente ao mesmo imóvel e exercício citado anteriormente”.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Municipal nº 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) 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos 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 modali-
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dade 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; (...)
Vislumbra da documentação acostada aos autos, que o Sr. Amarildo A. Faria, oficial do Cartório do Ofício de Notas de São José do Paraopeba,  
Município de Brumadinho, pretendia a quitação do débito – D.A. – originário do IPTU/2011  incidente sobre o  imóvel de inscrição municipal 
nº05.44.014.0009.000 para proceder à lavratura da escritura de compra e venda do mesmo, a pedido do seu proprietário, porém o referido 
imposto já havia sido pago em agosto do ano de sua competência, conforme demonstra o “comprovante de pagamento de arrecadação de 
convênio” anexado ao carnê de pagamento do IPTU/2011 . 
Quanto à restituição do tributo ao Requerente, sujeito alheio à responsabilidade tributária, podemos verificar que o mesmo, através do 
comprovante de pagamento onde o seu nome consta como cliente/pagador, provou ter assumido o encargo em razão do seu ofício, sendo a 
procuração a ele conferida documento hábil como autorização para recebimento da restituição. Por esta razão é lícito ao Requerente receber a 
restituição pretendida, sem, contudo, ofender o art. 166 do CTN e art. 47 do CTM.
No que se refere à taxa de expediente no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) esta é devida posto ter ocorrido a prestação serviço 
de emissão da guia solicitada pela requerente.
Diante das provas inequívocas apresentadas, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pelo contribuinte AMARILDO ANTÔNIO DE FARIA.
b) DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO, EQUIVOCADAMENTE PAGO, no valor de R$ 380,01 (trezentos e oito reais e um centavo) na Conta 
Corrente 01-000352-7, agência 3070 do Banco do Santander, em nome do requerente AMARILDO ANTÔNIO DE FARIA, devendo, para tanto, 
dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal para as devidas providências.
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 DE OUTUBRO DE 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Auto de Embargo de Obras nº 009/2013
A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação INTIMA o senhor Rander Gustavo Pereira, com endereço na Avenida Assis Chateau-
briand, 525, apto. 304, bloco 2, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, através do Diário Oficial do Município de Brumadinho para que tome co-
nhecimento da interposição do Auto de Embargo de Obras nº 009/2013, em imóvel em construção, de sua propriedade, no lote 12, da quadra 
8, na Rua Um, no Parque das Andorinhas, em Brumadinho, MG.
O não comparecimento à SEPLAC e o não cumprimento deste Embargo de Obras sujeitará o infrator às penalidades contidas na Lei Municipal 
nº 1.149/2000 (Código Municipal de Obras) e ao decreto Municipal nº 125/2009.
Brumadinho, 30 de outubro de 2013
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
Notificação 021/2013
A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação INTIMA o senhor Roberto Lima Jardim, com endereço na Rua Chicona, s/nº, no Distrito 
de Conceição de Itaguá, em Brumadinho, MG, através do Diário Oficial do Município de Brumadinho para que tome conhecimento da inter-
posição de Notificação Administração nº 021/2013, em imóvel de sua propriedade na Rua Dois, s/nº (ao lado do número 60), no Distrito de 
Conceição do Itaguá, em Brumadinho, MG.
O não comparecimento à SEPLAC e o não cumprimento deste Embargo de Obras sujeitará o infrator às penalidades contidas na Lei Municipal 
nº 1.149/2000 (Código Municipal de Obras) e ao decreto Municipal nº 125/2009.
Brumadinho, 30 de outubro de 2013
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
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