
Brumadinho, 4 de agosto de 2015 Página 1 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 485

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

DOM
B R U M A D I N H O

Conselheiros de Saúde tomam posse
Representantes foram escolhidos durante a 13ª Conferência Municipal de Saúde
Foi realizada na noite de 

ontem, dia 04 de agosto, a 
cerimônia de posse dos no-
vos membros do Conselho 
Municipal de Saúde de Bru-
madinho, eleitos durante a 
13ª Conferência Municipal, 
que ocorreu nos dias 3 e 4 
de julho. O evento contou 
com a presença do Secretá-
rio Municipal de Saúde, José 
Paulo Silveira Ataíde, do Se-
cretário Municipal de Gover-
no Carlos Mendes de Lima, 
ambos representando o Pre-
feito Brandão, além dos Ve-
readores Hideraldo Santa-
na e Alessandra de Oliveira, 
entre outras autoridades. O 

M
arcos A

m
orim
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Conselho Municipal de Saú-
de é formado por 20 mem-
bros, sendo 9 do segmento 
usuário, 1 de entidade filan-
trópica, 5 do segmento Tra-
balhador, 2 do Gestor, 1 da 
Ação Social, 1 da Educação e 
1 Prestador de Serviços.

Durante a cerimônia foi 
eleita a Mesa Diretora do 
Conselho Municipal de Saú-
de. Eliane Esmeralda Maia 
Silva foi reeleita Presiden-
te e Maria Aparecida Silva 
Santos ficou como Vice-Pre-
sidente. A Secretaria Execu-
tiva é Vilma de Lourdes Pe-
reira Campos.

Ao falar aos novos con-

selheiros, o Secretário Mu-
nicipal de Saúde, José Pau-
lo Silveira Ataíde, agradeceu 
o trabalho voluntário dos 
membros do conselho ante-
rior e do atual, e cobrou res-
ponsabilidade de todos pa-
ra o bom funcionamento do 
SUS no município. “Todos 
vocês, de uma forma ou de 
outra, têm a responsabilida-
de de, junto com o gestor, 
fazer o melhor pela saúde 
de nosso município. Conto 
com a ajuda de todos”, disse 
José Paulo.

Os conselhos gestores 
de políticas públicas são ca-
nais efetivos de participa-

ção popular. A importân-
cia dos conselheiros está no 
seu papel de fortalecimento 
da participação democráti-
ca da população, na formu-
lação e implementação de 
políticas públicas. 

Ao Conselho Municipal de 
Saúde compete controlar o 
dinheiro da saúde, acompa-
nhar as verbas que chegam 
pelo Sistema Único de Saú-
de – SUS e os repasses de 
programas federais, partici-
par da elaboração das me-
tas para a saúde e contro-
lar a execução das ações. Os 
conselheiros se reúnem pelo 
menos uma vez por mês.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO NATURAL E 
PASAGISTICO DE BRUMADINHO– CMPHNP.
EDITAL Nº01
Ficam convocados os residentes ou domiciliados na Cidade de Brumadinho para votar, bem como serem votados, a uma das 5 (cinco) vagas de 
representação da sociedade civil do CMPH, sendo 5 (cinco) vagas titulares e 5 (cinco) vagas suplentes.
1. DA COMISSÃO ELEITORAL
1.1. A Comissão de eleição do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico cumpre a elaboração deste edital para esta 
eleição.
1.2. A Comissão tem por atribuições:
1.2.1. Garantir a lisura do processo de eleição para composição do CMPHNP;
1.2.2. Dirigir e acompanhar a realização da Assembleia Geral, até o final dos trabalhos, dispondo sobre o seu funcionamento e indicando, dentre 
os seus membros, o Presidente e o Secretário da Comissão;
1.2.3. Preparar as fichas de cadastramento de candidatos que deverão ser preenchidas no período de 05 e 06 de Agosto de 2015.
1.2.4. Todos os atos e deliberações pertinentes ao processo eleitoral;
1.2.5. Julgar as impugnações dos credenciados;
1.2.6. Deliberar sobre a validade ou anulação do voto;
1.2.7. Dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omisso neste Edital;
1.2.8. Homologar os resultados finais, elaborando a Ata da Assembleia Geral, que deverá ser assinada por todos os componentes da Comissão 
Eleitoral e demais representantes presentes, após o término do processo de apuração.
2. DAS INCRIÇÕES DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS
2.1. Estarão aptos para inscrição como candidato ao CMPHNP, segundo o artigos 2º da Lei de nº 2.171/15 o que se refere a sociedade civil como 
segue:
2.2 A representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho será composta por 5 (cinco) membros e seus 
respectivos suplentes, conforme abaixo:
Dois representantes das Associações Comunitárias legalmente constituídas;
Um representante de organizações culturais não governamentais legalmente constituídas;
Dois representante das manifestações culturais devidamente reconhecidas e registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Natural e Paisagístico de Brumadinho.
2.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos, titulares e suplentes definidos entre os segmentos.
2.4. A inscrição dos representantes será feita na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada à Rua Governador Valadares, 75, 
Centro nos dias compreendidos entre 05 e 06 de Agosto de 2015, no horário de 08 ás 17h, conforme anexo01.
2.5. O representante deverá apresentar no momento da sua inscrição, conforme:
2.4.1. PESSOA JURÍDICA:
a) Cópia da ata de fundação registrado em cartório ou contrato social;
b) Cópia atualizada do estatuto registrado em cartório;
c) Cópia do CNPJ da entidade;
d) Cópia do comprovante de endereço da entidade;
e) Copia da Ata de Eleição e Posse da diretoria atual;
2.5. Apresentar o formulário de inscrição no conselho como representante da sociedade civil, devidamente preenchido, inclusive indicando um 
único segmento cultural que deseja representar, conforme anexo 01.
2.6. Os presidentes das manifestações culturais reconhecidas e registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural de Bruma-
dinho serão comunicados oficialmente a respeito desse edital.
3. DOS PRAZOS RECURSAIS
3.1. A Comissão Eleitoral publicará a lista de inscrições de candidatos deferidos até o dia 07/08/2015.
3.2. O prazo de recurso de impugnação dos candidatos será de 01 (hum) dia, sendo 10 de Agosto de 2015.
3.3. O resultado dos recursos apresentados será publicado pela comissão no dia 11 de Agosto de 2015.
4. DA ELEIÇÃO
4.1. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 14 de Agosto de 2015, a partir das 17hs, na Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura de Brumadinho.
4.4.Terão direito a voto os candidatos representantes da sociedade civil previsto na Lei nº 2.171/15.
5. DA VOTAÇÃO
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5.1. Serão disponibilizadas cédulas com nome dos candidatos divididos por segmento de votação.
5.2. Cada representante da sociedade civil terá direito a 1 (um) voto, de acordo com seu credenciamento, no setor que representa da sociedade 
civil que compõe o CMPHNP.
5.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos por segmento como titular e o segundo como suplente.
5.4. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura disponibilizará funcionários para auxiliar na organização da Assembleia Geral e da eleição.
5.5. A apuração será efetuada pela comissão eleitoral.
5.6. Os candidatos são fiscais natos no processo de apuração.
5.7. O resultado da eleição será divulgado logo após o término da apuração.
6. DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS
6.1. Cada candidato poderá indicar um fiscal para auxiliar no momento da apuração.
6.2. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral.
6.3. Em caso de empate, será usado como critério de desempate o maior tempo de atuação comprovada.
7. DAS DISPOSIÇÃOES FINAIS
7.1. O poder público municipal dará total publicidade ao processo eleitoral através da publicação deste.
7.2. Concluída a apuração, o resultado da eleição será lavrado em ata pela Comissão 
Eleitoral e encaminhada ao Poder Executivo para publicação do resultado e edição de decreto de nomeação dos membros.
7.3. Os eleitos tomarão posse após nomeação através de Decreto pelo Chefe Executivo Municipal.
7.4. Casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
Brumadinho – MG
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Comissão Eleitoral
João Pedro de Andrade
Tânia Aparecida Mendes

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BRUMADINHO
EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E PAISAGISITICO DE BRUMADINHO.
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura convida os interessados para a eleição de 05 (cinco) representantes da sociedade civil e seus respec-
tivos suplentes para composição do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico - CMPHNP, Gestão 2015/2017, a realizar-
-se no dia 14 de Agosto de 2015. Sendo que esse edital e fichas de inscrição estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Brumadinho e 
na recepção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Brumadinho, 30 de Agosto de 2015.
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria de Turismo e Cultura
ANEXO 01 
FICHA DE INSCRIÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Nome da Entidade:
Nome Fantasia:
Data de Fundação:
CNPJ:
Telefone:
CEP:                                              Rua:
Nº.:                                                 Bairro:
Nome do Representante Titular:
CPF:
RG: 
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Suplente:
CPF:
RG: 
Endereço:
Telefone:
Qual segmento da sociedade civil você pretende representar?
Email:
Data da inscrição:                            Responsável pela inscrição:
Documentos necessários:
a) Cópia da ata de fundação registrado em cartório ou contrato social;
b) Cópia atualizada do estatuto registrado em cartório;
c) Cópia do CNPJ da entidade;
d) Cópia do comprovante de endereço da entidade.
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Secretaria Municipal de Administração
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 000535/2013
REFERÊNCIA:  PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU E CONSTR. ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA – EXERCÍCIO 2013
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000535/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte Sandra Maria de Oliveira Gonçalves requer revisão do IPTU, sob a alegação 
de que os lotes de inscritos no imobiliário municipal sob o nº 01.74.001.0014.000, 01.74.001.0015.000, 01.74.001.0016.000 e 01.74.001.0017.000 
no Parque das Andorinhas estão localizados numa região sem infraestrutura e não possui iluminação pública. 
O presente requerimento veio instruído Registro imobiliário dos imóveis me referência e documento pessoal da requerente.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização juntou Boletins do Cadastro Imobiliário. A Secretaria Municipal de Planejamento fez juntada de 
Relatório de Vistoria no local.
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Constituição Federal de 1988
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana; 
(...)
A Constituição Federal estabelece, na iniciativa de constitucionalização do sistema Tributário Nacional, rígida repartição de competências tribu-
tárias, via da qual cada ente de direito público político recebe a aptidão de instituir e cobrar determinados tributos.
Quanto à propriedade imóvel a Constituição prevê a instituição de dois tributos, o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, de competência 
dos Municípios (art. 156, inciso I); e o ITR  - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de competência da União (art. 153, inciso VI).
Nos termos do artigo 146, incisos I e III da CF/88, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais das ditas exações. O Código Tributário 
Nacional – Lei 5.172/66 -  foi recepcionado pela Constituição com status de lei materialmente complementar, pelo que deve ser considerada 
norma geral  em matéria tributária.
O art. 32 do CTN estatui o fato gerador do IPTU:
Lei Federal nº 5.172/66
“Art. 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, 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. .
(...)
§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados pelos órgãos  
competentes, destinados a habitação, à industria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo 
anterior.” (grifos nossos).
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária conferi-
da pelo dispositivo na Carta Magna, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e Territorial Urbano:
Lei Complementar nº 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). 
§ 1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo de existência de 
melhoramento indicado em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público;
I – meio fio com calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água:
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel considerado;
§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana (...) competentes, destinados a habitação, à indus-
tria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. (parênteses nossos)
Em prima face, é importante salientar que a Lei Complementar nº 940 de 1997, o nosso Código Tributário Municipal, ao adotar os mesmos ter-
mos da Lei nº 5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, deixou de reproduzir a frase negritada no texto do último parágrafo acima transcrito, 
caracterizando, conforme vislumbra de todo o contexto,  erro material, de forma a adotar como sendo a intenção do legislador trazer para a 
legislação municipal os mesmo termos da legislação federal. 
Muito embora a legislação vigente estabeleça os critérios que definem a área urbana, os tribunais estaduais, com fulcro em entendimento fir-
mado pelo Superior Tribunal de Justiça, têm decido que, para se considerar área urbana, para efeitos do IPTU, não é imprescindível a existência 
dos melhoramentos previstos no artigo 32 § 1º, incisos de I a V do Código Tributário Nacional. Vejamos:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 32 E §§ 1º E 2º, DO CTN . PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual "a lei municipal pode conside-
rar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à ha-
bitação, à indústria ou ao comércio, mesmo quando localizadas fora das zonas definidas como zonas urbanas, pela lei municipal, para efeito da 
cobrança do IPTU, porquanto inaplicável, nessa hipótese, o disposto no parágrafo 1º , do artigo 32 , do CTN , por força do comando emergente 
do parágrafo 2º, do mencionado artigo, porque este dispositivo excepciona aquele". 2. Incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por 
lei municipal como situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos 
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elencados no art. 31 , § 1º, do CTN . 3. Interpretação feita de modo adequado do art. 32 e seus §§ 1º e 2º , do CTN . 4. Precedentes das Primeira e 
Segunda Turmas desta Corte Superior. 5. Recurso não provido.(grifos nossos).
Encontrado em: 215460 -SP (RSTJ 151/203), RESP 169924 -RS, INCIDENCIA, IPTU, IMOVEL, LOCALIZAÇÃO, AREA, URBANIZAÇÃO,... EXTENSÃO, 
ZONA URBANA, INDEPENDENCIA, MELHORAMENTO, PREVISÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL , DECORRENCIA, LEI MUNICIPAL, EQUIPARA-
ÇÃO, ZONA URBANA. RECURSO ESPECIAL REsp 433907 DF 2002/0052505-6 (STJ) Ministro JOSÉ DELGADO... 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ. 
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que incide IPTU sobre imóvel situado em área de expansão urbana, 
assim considerada por lei municipal, a despeito de ser desprovida dos melhoramentos ditados pelos parágrafos do art. 32 do Código Tributá-
rio Nacional. 2. Recurso Especial não-conhecido. (REsp 234.578/SP, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/05/2005, DJ 01/07/2005 p. 460).(grifos nossos)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282/STF. IPTU. SÍTIO DE RECREIO. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1 o E 2o, DO CTN. 
ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280/STF. APLICA-
ÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (…) 2. O STJ, ao interpretar o art. 32, § 2o, do CTN, firmou o entendimento de 
que é legítima a cobrança do IPTU sobre sítios de recreio considerados por lei municipal como situados em área de expansão urbana, ainda que 
não dotada dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1°, do CTN. 3. (…). 4. (…). 5. (…). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, provido. (REsp 185.234/SP, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 16/05/2005 p.274) ( 
grifos nossos)
AgRg no Ag 672875 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0059255-8, relator Min. DENISE ARRUDA. T1, DJ 18/10/2005, 
DP 14/11/2005. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA LOCALIZA-
DO EM ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IPTU. ART. 32 DO CTN. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. MELHORA-
MENTOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o douto magistrado a quo consignado que, no caso dos autos, trata-se de imóvel 
localizado em área de expansão urbana (fls. 161), qualquer manifestação deste Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso encontraria 
óbice na Súmula 7 desta Corte. 2. Deve ser mantida a decisão ora agravada que, adotando orientação firmada nesta Corte Superior, entendeu 
que “incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por lei municipal como situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo 
que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 31, § 1o, do CTN” (REsp 433.907/DF, 1a Turma, Rel. Min. José 
Delgado, DJU de 23.9.2002). 3. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos).
Existam ou não melhoramentos, estando o imóvel situado em área urbana ou de  expansão urbana, segundo do STJ, é suficiente para os efeitos 
de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, nos termos do caput e § 2º do artigo 32 do CTN.
Vamos ao estudo do fato gerador do tributo em questão - IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional)
Art.114- Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Lei 940/97(Código Tributário Municipal)
Art.113- O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 
acessão física, como definido a lei “
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 940/97 basta a ocorrência da “propriedade”, para que se ocorra também o fato gerador do IPTU , ou 
seja, a propriedade é suficiente para o lançamento do tributo.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.    
Segundo LAUDO elaborado pelo SETOR TÉCNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO E URBANISMO do processo 
judicial que tramita na Comarca de Brumadinho “não há iluminação pública e nem equipamentos públicos no loteamento denominado Parque 
das Andorinhas. A energia domiciliar foi viabilizada através do programa “Luz para Todos” destinado à eletrificação rural.” Assim, verificou-se que 
o imóvel em questão não é servido por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do re-
querimento e indicado no Ofício não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo o fato gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, 
é indevido 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 32 do CTN e 113 do CTM:
a) DOU PROVIMENTO PARCIAL À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pela contribuinte SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, razão 
pela qual:
b) DECLARO SUBSISTENTE o lançamento do crédito tributário referente IPTU exercício fiscal 2013, e, consequentemente, o contribuinte deve-
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dor do Imposto Predial e Territorial Urbano - exercício fiscal de 2013,  incidente sobre os imóveis  cadastrados sob o nºs 01.74.001.0014.000, 
01.74.001.0015.000, 01.74.001.0016.000 e 01.74.001.0017.000, em nome da requerente;
c) DETERMINO O CANCELAMENTO da contribuição de iluminação pública exercício/2013 lançada sobre o imóvel cadastrado sob os nºs 
01.74.001.0014.000, 01.74.001.0015.000, 01.74.001.0016.000 e 01.74.001.0017.000 de propriedade da requerente, por ausência de fato gerador;
d) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 
20 (vinte) dias;
e) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
– DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da suspen-
são da exigibilidade do tributo impugnado. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 13 de julho de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000857/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  SEBASTIÃO FERREIRA DO PRADO  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000857/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte SEBASTIÃO FERREIRA DO PRADO “ 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 e comprovante de renda do requerente, e ainda, cópia do Registro Imobiliário 
do imóvel em referência 
Foi juntada pelo Departamento de Arrecadação a Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do 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.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte SEBASTIÃO FERREIRA DO PRADO, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.29.013.0025.002.0001, situado na rua Onze nº 501, Bairro Salgado Filhos, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total inferior a 30 mil metros;
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta CRI e Ficha do Cadastro Imobiliário; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 59,30m² (cinquenta e nove metros e cinquenta centímetros quadrados) conforme registro imo-
biliário; 
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d) O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, ora requerente, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo, fazendo juz ao benefício da Isenção previsto na 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 pelo contribuinte SEBASTIÃO FERREIRA DO PRADO;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da isen-
ção de IPTU incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.29.013.0025.002.0001 de propriedade de SEBASITÃO FERREIRA DO PRADO em 
face das informações cadastrais fornecidas pelo contribuinte.
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de julho de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000872/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE:  PAULO CÉSAR PAVANELI MOURA  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000872/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte PAULO CÉSAR PAVANELI MOURA “solicita isenção de IPTU do 
imóvel de inscrição cadastral 01.31.007.0010.000,  nos termos da lei 077/2013.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documento pessoal do requerente, cópia do Contrato Compromisso de Compra e Venda de Proprie-
dade Lote relativo ao imóvel em referência e Relação Detalhada de Créditos referente a valores da aposentadoria do requerente.   
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação a Ficha  de Cadastro Imobiliário do imóvel cadastrado no imobiliário municipal em nome do 
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.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 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. 
(negritamos)
Com visto, tanto a propriedade quanto o domínio útil e a posse, constituem fato gerador do IPTU.
Entretanto, para fins de concessão da isenção prevista na Lei Complementar 077/2013, o destinatário de tal benefício é tão somente o pro-
prietário do imóvel, e, neste norte temos que apenas os Registros Imobiliário junto ao cartório competente são documentos hábeis para sua 
comprovação. Vejmaos:. 
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TRT-5 - AGRAVO DE PETICAO AP 770007420075050161 BA 0077000-74.2007.5.05.0161 (TRT-5) 
Data de publicação: 14/01/2010 
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE BEM IMÓVEL. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil , "os direitos reais 
sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos 
títulos". Sendo assim, a comprovação da propriedade de imóvel somente se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis competente. 
Já, as “Promessa ou Compromisso de Compra e Venda”, a sua própria terminologia revela a natureza da transação imobiliária. Enquanto a compra 
e venda  não se efetiva não ocorre a transmissão da propriedade do imóvel, haja vista a ausência de recolhimento do ITBI.   
Muito embora o possuidor e promitente comprador, ora Requerente, tenha celebrado com o proprietário do imóvel Barra Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Propriedade Loteada, este instrumento não opera efeitos perante a Fazenda 
Pública, apenas entre particulares. Somente o registro imobiliário tem valor como prova da transferência da titularidade do imóvel.
Segundo lição de Hugo de Brito Machado, as partes podem estipular, entre elas, a quem cabe a responsabilidade do pagamento do tributo, mas 
a Fazenda Pública tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária daquela pessoa à qual alei atribui a condição de sujeito passivo 
da relação tributária. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte PAULO CÉSAR PAVANELI MOURA, NÃO É PROPRIETÁRIO, mas 
possuidor  do bem em tela mediante Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Propriedade Loteada, sendo imóvel  comprometido o 
lote nº 10 da quadra 07, da Aldeia da Cachoeira das Pedras, inscrito no Imobiliário Municipal sob o nº 01.31.007.0010.000, situado na Alameda 
Okiti nº 110,Parque Porangaba, neste município, razão pela qual NÃO alcança o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013.
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:
a) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte PAULO CÉSAR PAVANELI MOURA;
b) Declaro subsistentes os créditos lançados em nome do requerente, e, em consequência, o contribuinte devedor do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano, bem como  dos créditos tributários lançados em Dívida Ativa; 
c) Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
d) Transitado em julgado a presente Decisão, dê-se ciência desta ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização para que tomem conhecimen-
to do fim da suspensão da exigibilidade do tributo e providências necessárias.
Deixo de remeter os presentes autos para a JRTM, nos termos do artigo 247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 15 de julho de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000886/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  CECÍLIA DO CARMO CHAGAS 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000886/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do  qual a contribuinte CECÍLIA DO CARMO CHAGAS “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda da requerente e cópia do 
registro do imóvel em questão.   
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.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-



Brumadinho, 4 de agosto de 2015 Página 13 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 485

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

DOM
B R U M A D I N H O

no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte CECÍLIA DO CARMO CHAGAS, proprietária do imóvel de índice 
cadastral nº 01.29.002.0021.000, situado na rua 02 nº 39, Casa B, Bairro Salgado Filhos, neste município,  alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche todos os requisitos exigidos, qual seja:
O imóvel em estudo possui área edificada de 68,18 (sessenta e oito metros e dezoito centímetros quadrados), área do lote de 360 m² e renda 
inferior a 3,5 salários mínimos vigente no país.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte CECÍLIA DO CARMO CHAGAS: 
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da 
isenção de IPTU incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.29.002.0021.001 de propriedade de CECÍLIA DO CARMO CHAGAS em face das 
informações do cadastro e outra fornecida pela contribuinte.
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de julho de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 00891/2015
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  AMÉLIA OLIVEIRA DE BARROS  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000891/2015, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do  qual a contribuinte AMÉLIA OLIVEIRA DE BARROS “requer lançamento de área 
edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.50.013.0023.000, bem como isenção de IPTU nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 
063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente e esposo, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência 
e declaração de insuficiência de renda do casal. 
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente, Relatório de 
Vistoria elaborado pela Fiscal de Obras do Município.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que lhe 
atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos in-
dustriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial Urba-
no e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
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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 contribuinte AMÉLIA OLIVEIRA DE BARROS, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.50.013.0023.000, situado na rua São Sebastião nº 615 Bairro Parque do Lago, neste município, NÃO alcança o benefício da isen-
ção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que não preenche um dos requisitos exigidos, 
qual seja: O imóvel em estudo possui área edificada de 197,30.m² (cento e noventa e sete metros e trinta centímetros quadrados) conforme 
Laudo de Vistoria elaborado pela Fiscal de Obras do Município, logo não faz jus ao benefício da isenção.
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, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO 
DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte AMÉLIA OLIVEIRA DE BARROS;
Declaro SUBSISTENTES os lançamentos de IPTU/DÍVIDA ATIVA lançados em nome da Requerente referente ao tributo que incide sobre o lote de 
inscrição cadastral nº 01.50.013.0023.000 ;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal de Brumadinho Municipal sobre o fim da suspensão da exigibilidade 
do tributo e a consequente emissão de guia de recolhimento do tributo e sua remessa ao contribuinte;.
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 23 de julho de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saude Brumadinho – Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 019/2015, p/ prest. serv. confecção prótese odontoló-
gica, p/ 12 meses. Entrega prop: 21.08.2015, às 10:00 hs. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: 
(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Pregão Pres. nº 028/2015, p/ aq. mat. p/ Setor Práticas Integrativas e Complementares, c/ forn. unico. Entrega prop: 31.08.2015, às 09:00 hs. Edital 
no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. 
Saúde

Pregão Pres. nº 029/2015, p/ aq. tubo p/ coleta de sangue e outros, p/ 31.12.15. Entrega prop: 26.08.2015, às 09:00 hs. Edital no site: http:// bru-
madinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Pregão Pres. nº 030/2015, p/ aq. indicador químico p/ esterilização a vapor, p/ 31.12.15. Entrega prop: 20.08.2015, às 10:00 hs Edital no site: 
http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde
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