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Público elogia 10ª edição
do Motorock

Evento reuniu um grande público na
Praça de Eventos Antônio do Carmo Neto

Mais uma vez, o Moto-
rock de Brumadinho foi 
um sucesso. Durante três 
dias, a 10ª edição do en-
contro de motociclistas 
reuniu um grande público 
na Praça de Eventos Antô-
nio do Carmo Neto, que 
foi palco de ótimas apre-
sentações musicais.

Luiz Carlos

Foto: Thiago França Duarte
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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

Brumadinho, sexta-feira, 10 de abril de 2015  Ano 3 Edição 406

Formado por roqueiros 
e aficcionados por moto-
cicletas de todas as ida-
des, o público foi brinda-
do com ótimos shows. 
Na sexta-feira, 10, abertu-
ra do evento, a apresen-
tação ficou por conta da 
banda Flocos Finos. No sá-
bado, 11, muitas atrações. 

As apresentações come-
çaram às 17h, com show 
do Metal Concórdia. 

Ainda no sábado, se 
apresentaram a Banda RZ, 
Raspas e Restos e a Taxmen 
Blues Rock. A Creedence 
Cover fechou as apresenta-
ções da noite. No domingo, 
12, o show ficou por conta 

da Banda Logan.
Além da organização, 

quem esteve na Praça de 
Eventos elogiou a quali-
dade dos shows e a es-
trutura do evento. O Mo-
torock é uma realização 
da Prefeitura em parceria 
com os Justiceiros da Es-
trada e o Motor Group. 



Brumadinho, 10 de abril de 2015 Página 2 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 406

"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

Errata

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Brumadinho
CMDCA
Errata de Edital
No Edital Nº 01 de abril de 2015, publicado na data de 01 de abril de 2015 que trata do processo eleitoral do Conselho Tutelar,
Onde se lê:
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal no. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizada pela Lei Federal 
12.696/12, a Lei Municipal 1.784/200 que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e o Regi-
mento Interno do Conselho Tutelar.
Leia-se:
5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO
5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal no. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizada pela Lei Federal 
12.696/2012, atualizada pela Lei Federal 13.010/2014, Resolução nº 170 do CONANDA de 10 dezembro de 2014 e o Regimento Interno do Con-
selho Tutelar.

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° Termo de Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços n.º49/2015, celebrado entre 
a prefeitura de Brumadinho e a empresa Mestra – Processo Administrativo 199/2014 , concorrência pública n° 005/2014 cujo objeto trata-se exe-
cução de obras na construção da praça de esporte-CEU. Onde se lê: Contrato de prestação de serviço n° 69/2015 Leia-se: Contrato de prestação 
de serviço n° 49/2015.Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000661/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: JOSÉ CRUZ DE ALMEIDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000661/2014  passo ao 
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual JOSÉ CRUZ DE ALMEIDA, inscrito  no CPF sob o nº 127.758.436-20, solicita o cancelamento 
da Nota Fiscal de serviço (avulsa) nº 14878 e restituição de pagamento de ISSQN correspondente. Justifica-se o cancelamento por emissão inde-
vida que ocasionou o cancelamento do serviço.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal do Requerente, comprovante de residência, cópia da 
Nota Fiscal Serviços (avulsa) nº 14878 e cópia do respectivo comprovante de recolhimento de ISSQN, e Declaração da empresa Contratante.
Por meio do Ofício Fiscal nº 024/2015, em resposta ao Setor PATs, a diretora do DAF do município confirmou o recolhimento aos cofres públicos 
do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN no valor de R$ 1.482,50, em 21/11/2013, Banco do Brasil, relativo ao 
imposto calculado sobre a Nota Fiscal Avulsa nº 148/78. 
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 
atribui o art. 156, inciso III, da CF/88, institui em seu artigo 129 o Imposto Sobre Serviços:
Art. 129 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou 
sem estabelecimento fixo, dos serviços constantes na lista abaixo (anexa à lei 116/2003)
Conforme visto, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço. Segundo consta Declaração de fls. dos autos, expedida pelo CEP – Centro de 
Ensino Profissionalizante, empresa contratante dos serviços do Requerente, o serviço de montagem de motor usado  não foi prestado em face 
da necessidade de fornecimento dos itens e não apenas de montagem de motor usado e chassi usado. Ou seja, o serviço solicitado não referia-
-se a apenas a montagem do motor, mas fornecimento de peças para sua reconstituição.

ASSINATURA DIGITAL
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Destarte, à luz do dispositivo legal acima trazido, verifica-se que não ocorreu o fato gerador, logo, não incidiu o tributo.
Muito embora não tenha ocorrido a prestação de serviços, erroneamente foi emitida a Nota Fiscal nº 13014 e respectiva guia de recolhimento 
do ISSQN, a qual foi indevidamente paga. Sendo o tributo pago indevidamente, este deverá ser restituído a quem cumpria fazê-lo.
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 nº 5.172/66
Art. 165 – O sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de 
seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a 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. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que houve o pagamento indevido do tributo  tendo em vista  a não ocorrência do 
fato gerador.
Neste sentido, acolho o pedido do Requerente pelos motivos acima expostos.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO: 
Diante dos exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN, 
a)DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo requerente JOSÉ CRUZ DE ALMEIDA, razão pela qual DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO 
INDEVIDAMENTE no valor de R$ 1.482,50 (hum mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) em cheque administrativo em 
nome do Requerente;
b)DETERMINO:
b-1) Seja dado ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as dividas providências.
b-2) A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho, 30 de março de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 000744/2014
REFERÊNCIA:  Redução de IPTU – Área de Vegetação Nativa 
REQUERENTE: MARIA EMÍLIA ANTUNES REZENDE 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000744/2014, passo ao 
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte MARIA EMÍLIA ANTUNES REZENDE, proprietária do lote de terreno nº 17 (de-
zessete) da quadra nº 14 (quatorze), com área de 3050 m² (três mil e cinquenta metros quadrados) situado no Bairro Retiro do Chalé, Distrito de 
Piedade do Paraopeba, Município de Brumadinho/MG requer a redução do IPTU, baseado no Laudo anexo nos termos do artigo 2º e parágrafos 
da Lei 060/2010.
O requerimento do contribuinte veio instruído com Auto de Arrematação, cópia do registro imobiliário, procuração e Laudo de Vistoria e Cons-
tatação.
O Departamento de Arrecadação Municipal juntou Boletim Imobiliário, cópia da Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS” para trans-
ferência imobiliária (suspensa em razão de parcelamento do Débito Fiscal),  Ofícios nºs 076/2014 e 133/2014.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou novo Laudo de Vistoria e Contatação. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Em prima face, esclareça-se que na documentação acostada verificamos que o BCI ainda encontra-se em nome de Alexandre Cristo Aleixo, an-
tigo proprietário do imóvel conforme demonstra Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS”, ora anexa, isto porque a atual proprietária 
arrematou o bem em hasta pública e o imóvel encontrava-se com dívida de IPTU, a qual foi parcelada. Assim sendo, a transmissão definitiva da 
propriedade só se dará quando da quitação integral do débito. Enquanto isto a adquirente goza de todos os direitos inerentes a propriedade, 
inclusive pleitear diretos perante o fisco municipal.
Vamos ao mérito:
A Lei Complementar Municipal nº 060/2010, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal nº 56/2009, que, por sua vez  
dispõe sobre valores da Planta de Valores Genéricos para efeito de cálculo de IPTU , dispositivos relacionados a este tributo e outras providên-
cias, estabelece o seguinte:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 2º. As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de meio Ambiente, terão como base de 
cálculo do IPTU o valor constante da Planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento).  
§ 1º – O percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com área a partir de 1.600,00 m² (um mil e seiscentos metros quadrados).
(negritamos)
O dispositivo acima transcrito estabelece que os imóveis (terrenos ou lotes) que possuem área acima de 1.600 m² (um mil e seiscentos metros) 
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serão atingidos pelo benefício da redução de 90% (noventa por cento) da base de cálculo do imposto incidente somente sobre as áreas de ve-
getação nativa. A norma é taxativa e não admite interpretação adversa.
De acordo com o Boletim de Cadastro Imobiliário Municipal, o imóvel ora em exame, de propriedade da requerente , é constituído pelo lote 17 
da quadra 14 do Bairro Retiro do Chalé, na localidade de Casa Branca, município de Brumadinho/MG, cadastrado no Imobiliário Municipal sob o 
nº 05.38.014.0017.000 e possui área de 3.050 m² (três mil e cinquenta metros quadrados), conforme Registro Público do imóvel. 
Conforme  Laudo de Vistoria e Constatação, da lavra do Técnico de Vistoria Ambiental o Sr. Jaime Eustáquio Moreira em conjunto com Sr. Secre-
tário Municipal do Meio Ambiente “o referido lote possui área de 3.050 m². No passado houve corte de vegetação e terraplanagem em uma área 
de 533.75 m², mas não possui edificação. Outra parte do lote 2.516.25 m², está coberto por Floresta Estacional Semidecidual (Mata Atlântica), 
nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração, com grande variedade de espécies arbustiva.”(grifamos)      
Como visto as condições exigidas pela norma legal para concessão de  benefícios da redução da base de cálculo estão presentes no imóvel de 
propriedade da requerente, quer sejam, lote com área acima de 1.600 m² e existência de área de vegetação nativa. 
Assim sendo o imóvel preenche os requisitos indispensáveis para a obtenção do benefício pretendido, portanto, os lançamentos referentes ao 
IPTU incidente sobre o imóvel em questão deverão ser alterados nos termos da lei vigente, passando então a figurar o cadastro com os dados 
seguintes:
Imóvel – área total 3.050 m² (três mil e cinquenta metros quadrados) sendo que desta área apenas 533,75 m² (quinhentos e trinta e três metros 
e setenta e cinco centímetros quadrados) deverão ser avaliados em R$ 70,00 m² (setenta reais o metro quadrado) conforme anexo único da Lei 
060/2010; o restante de 2.516.25 m² (dois mil, quinhentos e dezesseis metros e vinte e cinco centímetros quadrados) deverão ser avaliados em 
R$ 7,00 m² (sete reais o metro quadrado). [(R$ 70,00 X 90% = R$ 63,00) = (R$ 70,00 – R$ 63,00 = R$ 7,00)] 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) DOU PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela contribuinte MARIA EMÍLIA ANTUNES DE REZENDE;
b) DETERMINO:
b.1) Que o Cadastro Imobiliário Municipal passe a constar que o imóvel registrado sob o índice 05.38.014.0017.000 com área total de 3.050 m² 
(três mil e cinquenta metros quadrados), dessa 2.516,25 m² (dois mil, quinhentos e dezesseis metros e vinte e cinco centímetros quadrados) 
constituem Área de Vegetação Nativa;
b.2) Seja alterado o lançamento para fins de cálculo do  IPTU incidente sobre o imóvel acima identificado, de forma que 533,75 m² (quinhentos 
e trinta e três metros e setenta e cinco centímetros quadrados) terão como base de cálculo o valor de R$ 70,00 m² (setenta reais o metro qua-
drado) conforme anexo único da Lei 060/2010; o restante de 2.516.25 m² (dois mil, quinhentos e dezesseis metros e vinte e cinco centímetros 
quadrados) terão como base de cálculo o valor de R$ 7,00 m² (sete reais o metro quadrado). [(R$ 70,00 X 90% = R$ 63,00) = (R$ 70,00 – R$ 63,00 
= R$ 7,00)]; 
c) DETERMINO, ainda,  a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Fiscais do Município de Brumadinho, no 
prazo de 20 (vinte) dias;
e) Sejam os presentes autos encaminhados à instância superior para reexame, tendo em vista que preenche os requisitos previstos 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 cumpra o disposto nos itens b.1 e b.2;
g) Sejam emitidas guias para pagamento do tributo na forma desta DECISÃO e enviadas ao contribuinte para recolhimento do mesmo. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 06  março de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000828/2014
REFERÊNCIA: Isenção de Tributo – LC 049/2006
CONTRIBUINTE:  SÔNIA MARTA ANDERS
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000828/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte SÂONIA MARTA ANDERS “solicita isenção, conforme a Lei 
Complementar nº 77/2013.” E ainda, o cancelamento e a restituição dos valores pagos no parcelamento feito no dia 18/11/2014 no Departamen-
to de Arrecadação Municipal.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de comprovante de aposentadoria por invalidez, cópia de documento pessoal 
da Requerente, comprovante de residência, comprovante do valor da aposentadoria e Laudos Médico de profissional especializado em cito-
patologia, Atestado Médico de profissional pertencente ao Programa de Saúde da Família – PSF/SUS e cópia de Registro Imobiliário Matrícula 
18.265 da serventia do Registro Imobiliário da Comarca de Brumadinho/MG.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Ficha de Cadastro Imobiliário, cópia da lei Complementar nº 049/2006 e informa-
ções sobre a doença que   acomete a Requerente.
É, em síntese, o Relatório.
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Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A requerente pleiteia isenção com fulcro na lei 77/2013, o que não pode ser concedido com base na lei invocada uma vez que não se trata de 
imóvel residencial conforme prevê a referida legislação, mas de lote sem edificação.
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que menciona 
e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
Art. 1º - Será isento de pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovada, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.
Parágrafo único – Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, para efeitos desta lei:
(...)
XIV – Neoplasia Maligna
(...)
Art. 2º - Ao requerer a isenção de que trata o artigo anterior, o interessado pessoalmente ou através de seu representante legal, apresentará 
laudo médico profissional especializado que será submetido ao médico do Programa de Saúde da Família – PSF a que tiver circunscrito a quem 
caberá atestar a doença. 
(...)
Art. 4º -  A isenção tributária de que se refere esta Lei abrange:
I – todos os tributos de competência do Município inscritos ou não em dívida, em fase de cobrança administrativa ou judicial;
II – todos os contribuintes que, se enquadram nas situações previstas nos artigos 1º e 2º, requerem o benefício na forma da lei.”
Art. 5º - As isenções de que trata esta Lei Complementar serão objeto de Decreto do Chefe do Poder executivo, dele fazendo parte integrante os 
laudos e atestados a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção de que trata o art. 62 do Código Tributário Municipal aos 
contribuintes que se enquadram em uma das duas (ou nas duas) situações previstas no parágrafo 1º e estabeleceu como conditio sine qua non 
a comprovação, junto à Administração, de que é portador de doença grave, contagiosa ou incurável, observando-se que tal doença deverá, 
necessariamente, estar prevista no rol apresentado pelo legislador.    
Em análise da documentação acostada, verificamos que o Laudo do Médico  Profissional especialista em  radiologia emite o diagnóstico  prova-
do de linfoma cutâneo. O exame de laboratório de anatomia patológica e citopatológica emite conclusão de adenoma tubular no cólon direito 
e adenocarcinoma no reto.
Em atendimento ao disposto no art. 2º da lei supra, os Laudos acima descritos foram submetidos à apreciação do Médico do Programa de Saúde 
da Família PSF/SUS, o qual veio atestar, em conformidade com o profissional especializado, que “ Trat-se da Sra. Sônia Marta Anders (...) com 
diagnóstico de adenocarcinoma intestinal, localizado em reto. CID.10.C19; C20 (adenocarcinoma maligno de colon e reto).
Segundo literatura médica, linfomas cutâneos primários pertencem ao grupo de neoplasias malignas originada de linfócitos (....) e adenocarci-
noma é um tumor maligno, derivado de células glandulares epiteliais secretora, que podem afetar quase todos os órgãos do corpo.
A Lei 049/2009 considera como doença grave a neoplasia maligna.
Destarte, restou satisfatoriamente provado que a contribuinte, ora requerente, é portadora de doença grave, assim declarada pela legislação 
municipal, devendo, por conseguinte, a ela ser concedido o benefício da isenção tributária, in casu, do IPTU, objeto do requerimento.
A requerente pleiteia o cancelamento do parcelamento de DA celebrado em 18/11/2014 e restituição dos valores pagos, o que não deve pros-
perar, uma vez que, de acordo com manifestação da Procuradoria Geral do Município, a isenção será concedida a partir da data (ano) do reque-
rimento, sendo este em 2014, e não com base na data do laudo de diagnóstico da doença que acomete o contribuinte.
Quanto ao pedido de lançamento de edificação os autos serão encaminhados à secretaria de planejamento para emissão de laudo técnico do 
agente fiscal de obras do município.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigo1º e Parágrafo Único, e artigos 2º e 4º da Lei Com-
plementar Municipal nº 049/2006:
a) MANIFESTO FAVORAVELMENTE ao pedido de isenção tributária -  IPTU - tendo em vista que a requerente/contribuinte  SÔNIA MARTA ANDERS  
é portadora de Neoplasia tipo Linfoma e adenocarcinona, devidamente comprovada junto à Administração;
b) Após ato do Chefe do Executivo, deverá ocorrer, se for o caso, o cancelamento dos lançamentos de tributos municipais incidentes sobre o 
imóvel cadastrado sob o nº  em nome de  SÔNIA MARTA ANDERS referente à Matrícula Imobiliária nº 18.265 (anexa ao processo), inclusive os 
débitos lançados em Dívida Ativa/exercício 2013, sendo esta a data dos documentos que diagnosticaram a doença grave ou incurável.
c) Sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria Geral do Município para que prepare a minuta do Decreto de Isenção, em obediência 
ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 049/2006.
d) Após o Ato do Chefe do Executivo, seja a contribuinte INTIMADA para ciência.
d) Seja cientificado o Departamento de Arrecadação e Fiscalização – Setor de Cadastro, da presente decisão administrativa, para que proceda às 
alterações necessárias no Sistema de Tributação Municipal;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 08 de abril de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 000830/2015
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REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  KAREN CRISTIANE COSTA  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000830/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte KAREN CRISTIANE COSTA  “requer isenção de IPTU nos ter-
mos da lei 060/2010 com as alterações da lei 060/2010.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência e com-
provante de renda (...)   
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação a Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente.
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.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio ditar novas 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 KAREN CRISTIANE COSTA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 02.72.013.051.000.0001, situado na rua P nº 217, Bairro José de Sales Barbosa, Distrito de Conceição de Itaguá, município de Bruma-
dinho, 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:
a)O imóvel em estudo possui área total de 200 m² (duzentos metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta FCI (Ficha de Cadastro Imobiliário) ; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 51,53m² (cinquenta e um.metros e cinquenta e três centímetros quadrados); 
d) O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
A contribuinte, ora requerente, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo o qual foi adotado como sua residência, fazendo jus 
ao benefício da Isenção previsto no art. 4º da LC 060/2010.
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 KAREN CRISTIANE COSTA.
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que providencie:
a) O cancelamento do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2015 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.72.013.0051.000.0001 
de propriedade da requerente, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal;
b) As alterações dos dados da Ficha de Cadastro Imobiliário que se fizerem necessárias;
DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 07 de abril de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário nº 000847/2015
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REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JAIR FIRMINO NUNES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00847/25, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JAIR FIRMINO NUNES, “requer a isenção de IPTU nos termos 
da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.09.000.0033.000.0001.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do carnê de recolhimento do tributo, 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 natu-
reza 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 mínimos 
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 JAIR FIRMINO NUNES, proprietário do imóvel de índice cadastral 
nº 01.09.000.0033.000.0001, situado Rua Januária nº 29, na localidade de Tejuco, 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, JAIR FIRMINO NUNES, tem como de sua propriedade dois  imóveis, sendo um lote sem edificação e outro a casa de residência, 
para o qual o requerente pleiteia a isneção.
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 JAIR FIRMINO NUNES;
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 01.09.000.0033.000.0001 de propriedade de JAIR FIRMINO NUNES, 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, 07 de abril de2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 001/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 16 de março de 2015.
Á
EMPRESA: MIB – Mineração Ibirite Ltda.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.578.982/0001-05 
INSCRICAO ESTADUAL: 0010567200051
Endereço: Faz. Santa Maria, S/N, Zona Rural.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
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dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano base de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Caso sua empresa ainda adote a escrituração física, enviar cópia do Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação de todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÂO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de refeição no ano base de 2014 contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado e devidamente assinado pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida, preço 
unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos pedem ser entregues no endereço Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG ou pelo email – Emerson_albino@yahoo.
com.br.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contra-

tos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 002/2015
Brumadinho, 16 de março de 2015.
Á
EMPRESA: V&M Mineração Ltda.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 22.931.380/0001-10 
INSCRICAO ESTADUAL: 0900150230064
Endereço: BR 040, KM 562,5.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
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mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação de todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
ano base de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de refeição no ano base de 2014 contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado e devidamente assinado pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida, preço 
unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço Rua Aristides Passos,167, Centro, Brumadinho/MG ou email – emerson_albino@yahoo.com.
br.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contratos, 

informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 003/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 16 de março de 2015.
Á
EMPRESA: Vale S.A.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 33.592.510/0008-20 
INSCRICAO ESTADUAL: 0900241615325
Endereço: Faz. Corego do Feijão, ETC Alberto Flores.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI relativo ao ano de 2014, consolidado ou men-
sal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar cópia do Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
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TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de refeição no ano base de 2014 contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado e devidamente assinado pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida,preço 
unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG ou email – emerson_albino@yahoo.com.
br.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contra-

tos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 004/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de abril de 2015.
Á
EMPRESA: Companhia Industrial de Produtos.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 16.637.050/0001-14 
INSCRICAO ESTADUAL: 0905514980000 
Endereço: Rod. MG. 040, Zona Rural.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar copia doas telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 



Brumadinho, 10 de abril de 2015 Página 11 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 406

"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

exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014 contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contra-

tos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente; 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 005/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de abril de 2015.
Á
EMPRESA: Cook & Art Comercio de Alimentos.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.293.844/0001-80 
INSCRICAO ESTADUAL: 0010170570002
Endereço: Rua B, 20, Fazenda Inhotim.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar copia doas telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÂO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
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ção na Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contratos, 

informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente; 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 008/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de outubro de 2015.
Á
EMPRESA: Hidrobras Águas Minerais do Brasil.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.172.429/0001-06
NSCRICAO ESTADUAL: 0621252440099 
Endereço: Rod. BR 381, KM 512, galpão A, Serra da Conquista.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Caso não tenha algum dos itens acima solicitados, informar via declaração em papel timbrado, que não houve nenhum valor pago ou transfe-
rido em 2014 referente a estes itens.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
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omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, contra-

tos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 012/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de outubro de 2015.
Á
EMPRESA: Supermercado Super Luna S.A.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 71.385.637/0002-72.
INSCRICAO ESTADUAL: 067.860.799.02-24
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 339, Centro.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Caso não tenha algum dos itens acima solicitados, informar via declaração em papel timbrado, que não houve nenhum valor pago ou transfe-
rido em 2014 referente a estes itens.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
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normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente; 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Em cumprimento à lei Complementar 67/2012, o Departamento de Postura Municipal, que integrava a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Coordenação, passou a pertencer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o Departamento está 
locado à Rua José da Silva Fernandes, 105 – Lourdes.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
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