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Começam as sondagens para
construção da nova ponte

Novo acesso será construído, onde hoje funciona a Secretaria de Obras
A empresa responsável pe-

la elaboração do projeto de 
construção do novo comple-
xo viário já está fazendo os 
últimos levantamentos geo-
lógicos do terreno onde será 
construído o novo acesso pa-

O novo complexo viário de 
Brumadinho faz parte do pro-
jeto de reformulação da atual 
estrada municipal, que liga a 
Sede à BR 040 e que está sen-
do projetada em parceria com 
o Governo do Estado, iniciati-

Thiago França

Estação Ferroviária | Mário Fabiano
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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

ra a cidade. O projeto do com-
plexo viário, que contempla a 
construção de viadutos, alça 
de acesso e mais uma ponte 
já foi aprovado pelo DER/MG 
– Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais.   

va privada e Prefeitura. A nova 
estrada ligará o trevo das BRs 
040 e 356, acesso à cidade de 
Ouro Preto até o Museu INHO-
TIM. A previsão é que as obras 
comecem ainda no primeiro 
semestre deste ano.
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Sondagem na Secretaria de Obras 
onde será construída a ponte.
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DECRETO Nº 32 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014
“Dispõe sobre nomeação dos membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano Decenal Municipal de Educação para o biê-
nio 2014/2015.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e, 
CONSIDERANDO a eleição realizada em Assembléia Geral, no dia 07 de novembro de 2013, durante o IV Fórum Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o Ofício nº 231/2013 provindo da Secretaria Municipal de Educação; 
 D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano Decenal Municipal de Educação para o biênio 
2014/2015 os seguintes membros:
•Presidente: Giovânia Cândida de Jesus;
•Vice-Presidente: Cesária Clarice Mendes Carmo; 
•Secretária: Delma de Oliveira Miranda;
•Subsecretária: Mônica Maria Sales de Oliveira;
•Relatora: Rosilene de Oliveira Faccion;
•Sub-Relatora: Edna Aparecida Rezende;
•Promotora de Eventos: Maria Antônia Morais Nonato;
•Subpromotora de Eventos: Maria Luiza do Prado Ferreira.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de fevereiro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
“Determina o expediente da Prefeitura nos dias destinados às comemorações do Carnaval e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e, 
CONSIDERANDO que os dias 03 e 04 de março de 2014 são considerados como facultativo nas repartições públicas federais e estaduais;
CONSIDERANDO que é administrativa e economicamente improdutivo instituir meio expediente de trabalho no dia 05 de março de 2014 
(quarta feira);
D E C R E T A:
Art. 1º - Os dias 03, 04 e 05 de março próximos serão considerados como ponto facultativo.
Art. 2º - O funcionamento será normal nos órgãos cujos serviços são considerados essenciais, inclusive a manutenção de plantão na Coordena-
doria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde regulamentará, por intermédio de Portaria, o funcionamento dos serviços essenciais a ela vinculados.
§ 2º - As demais Secretarias regulamentarão o funcionamento dos serviços municipais indispensáveis a elas vinculados por intermédio de 
portaria.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
“Designa servidores municipais para exercer, temporariamente, a atividade fiscalizadora das posturas municipais para atender necessidade de 
excepcional interesse público e dá outras providências.”
O PREFEITO DE BRUMADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 20 de março de 
1990, 
CONSIDERANDO que é atribuição legal da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação coordenar a fiscalização das posturas munici-
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pais;
CONSIDERANDO que se aproximam os festejos carnavalescos de rua e é necessário assegurar a ordem e o sossego público;
CONSIDERANDO que é do interesse público municipal os assuntos que dizem respeito à higiene e bem estar público;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designados os servidores, Ana Maria da Cruz Resende, Alencar da Luz Mota Silva, Cleber Ramos de Castro, Cleodinei Santos 
Oliveira, Danilo Muniz Braga, e Raphael Marques Maciel Silva, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC), para 
exercer a função de fiscais das posturas municipais durante o período de 28 de fevereiro a 05 de março de 2014 nos eventos promovidos pela 
Prefeitura de Brumadinho.
Art. 2º - A fiscalização será realizada no período de 28 de fevereiro a 05 de março de 2014 e, findo esse prazo, os servidores retornam às suas 
atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAC).
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de fevereiro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Convênios

TERMO DE CONVÊNIO DE N°001/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM  O  MUNICÍPIO DE  BRUMADINHO  E  A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE DO PARAOPEBA.

Pelo presente instrumento jurídico em cumprimento ao artigo 5° da Lei n°11.788 de 25 de Setembro de 2008, o Município de Brumadinho, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF N° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Doutor Victor de Freitas, n°28, Centro, 
Brumadinho/MG doravante denominada CONVENENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Brandão, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 075.812.206-30 e portador da Carteira de Identidade M-590.536/SSPMG,  residente e domiciliado à 
Rua Afrânio Castanheira, 207, Lourdes, Brumadinho/MG e a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do Paraopeba, 
doravante denominada CONVENIADA, CNPJ N° 04.658.611/0001-82, com sede à Rua Itaguá no. 300, Brumadinho/MG, neste ato representado 
pelo seu Presidente Breno de Castro Alves Carone, inscrito no CPF/MF sob o n° 905.243.736-04, resolvem celebrar este termo de convênio, que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS PRIMEIRAS – DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo estabelecer Cooperação Técnica entre o Município de Brumadinho e a Agência de Desenvolvimento 
Regional do Circuito Turístico Vale do Paraopeba, com vistas à manutenção, organização, o apoio e a execução de programas, projetos e ações 
de turismo auto-sustentável, desenvolvendo o potencial econômico e social do Município em termos de sua vocação turística.
Parágrafo Primeiro – A subscrição do presente convênio de Cooperação Técnica formaliza a afiliação do convenente junto à Agência de De-
senvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do Paraopeba, assegurando ao Município de Brumadinho todos os direitos e prerrogativas 
previstos no Estatuto da Conveniada e a aceitação dos deveres e obrigações decorrentes do mesmo.
Parágrafo Segundo – Para a consecução do objeto dos termos do presente convênio, a conveniada poderá seu critério e sua conveniência, ás 
suas próprias expensas, buscar, suplementarmente ao seu acervo, suporte e parceria técnica especializada junto aos poderes públicos federal, 
estadual e municipal, à iniciativa privada e a órgãos e organismos nacionais e internacionais afins.
Parágrafo Terceiro – A busca de suporte e parceria técnica especializada, na forma e fontes enunciadas no parágrafo segundo não prevê ou 
autoriza a transferência de quaisquer custos ou encargos, diretos ou indiretos, ao convenente.
CLÁUSULAS SEGUNDAS – DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE
Pelos termos do presente convênio de cooperação técnica, a convenente se obriga a:
I.Disponibilizar á conveniada, quando solicitado, os dados e as informações do Município, de modo a permitir o desenvolvimento e a execução 
de projetos, pesquisas e convênios que objetivem o desenvolvimento do potencial turístico do Município;
II.Promover a integração do Circuito aos órgãos municipais de cultura, turismo e ação social, dinamizando a comunicação entre os diversos 
setores envolvidos na cadeia produtiva do local;
III.Providenciar a publicação deste convênio no órgão oficial do Estado de Minas Gerais;
IV.Informar à Presidência da Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba, caso ocorra por parte desta, 
qualquer ação que confronte com os interesses do Município em relação ao objeto conveniado;
V.Arcar com as despesas de hospedagem, transporte e alimentação dos representantes do Município em eventos de interesse do mesmo, com 
prévia aprovação de participação pelo Secretário Municipal de Turismo e Cultura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
Pelos termos do presente convênio de cooperação e de acordo com o Plano de Trabalho 2014 a conveniada se obriga a:
I.Promover a integração inter e intra municipal objetivando o desenvolvimento da vocação turística do município de Brumadinho nos segui-
mentos de lazer, negócios, gastronomia, cultura, rural, aventura, religioso e ecoturismo, através das seguintes ações:
a) Elaborar e promover programas de capacitação de pessoas para o turismo na região.
b) Potencializar parcerias entre entidades publicas e privadas para implementação de projetos e programas relacionados ao turismo;
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c) Desenvolver periodicamente campanhas de publicidade visando o fomento do turismo na região;
d) Apoiar a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização de eventos turísticos e na confecção de material promocional com a identi-
dade visual do circuito;
e) Propor parcerias, projetos e convênios visando o turismo sustentável;
f ) Propor ao município a doção de medidas e estratégias com intuito de estruturar e fortalecer os empreendimentos do setor de turismo, a fim 
de buscar alternativas para aumentar o fluxo de turistas e ampliar a permanência deles no Município;
g) Elaborar em parceria a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, roteiros turísticos que privilegiem os diversos seguimentos turísticos do 
Município a ser ofertada a Agência de Viagens em Nível Nacional e Internacional; 
h) Promover a integração e participação dos municípios integrantes do circuito, gerando troca de experiências e conhecimentos para elabora-
ção do planejamento turístico regional;
i) Promover juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a sensibilização e o envolvimento da comunidade e da iniciativa 
privada no processo de fomento do turismo local, canalizando demandas por melhorias na infra-estrutura turística regional;
j) Viabilizar a participação no Município em feiras de turismo nacionais e internacionais;
k) Viabilizar junto à Secretaria de Turismo e Cultura uma visita virtual ao Circuito utilizando o endereço eletrônico da Prefeitura;
l) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente em prol da Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba;
m) Prestar contas mensais das ações realizadas através de informativo próprio ou relatório de atividades realizadas, condição esta para libera-
ção da parcela subseqüente.
CLÁUSULA QUARTA – DO SIGILO E DA RESERVA DOS DADOS
Muito embora públicos, portanto legais, não será permitido a nenhuma das partes franquearem     ao público dados da política, projetos, 
parcerias e/ou convênios, que cheguem ao seu conhecimento em decorrência do desempenho das atividades inerentes a este convênio, sem 
prévia anuência, por escrito, da outra parte Convenente.
CLÁUSULA QUINTA - DOS CUSTOS DESTE CONVÊNIO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Para execução e a consecução dos objetivos deste convênio, o Convenente contribuirá com a Conveniada com o valor de R$92.400,00 (noven-
ta e dois mil e quatrocentos reais), divididos em 11(onze) parcelas de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) sendo a primeira parcela re-
passada até o dia 15 de Fevereiro de 2014 e as demais parcelas todo dia 05 (cinco) do mês subsequente, sempre após aprovação da prestação 
de contas pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura conforme descrito nos termos das disposições da Letra “m” da Cláusula Terceira deste 
Convênio.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas final dos recursos recebidos do MUNICÍPIO pela Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do Pa-
raopeba, será realizada mediante a disponibilização dos Balancetes Mensais e do Balanço Anual, devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal 
da Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do Paraopeba, acompanhado de relatório demonstrando e identificando a 
contribuição do município, assim como o montante de contribuições e atividades realizadas ao longo do exercício.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Integra ainda a prestação de contas da Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do Para-
opeba ao MUNICÍPIO o recibo emitido em nome do MUNICÍPIO, atestando o recebimento dos valores transferidos de acordo com a cláusula 
quinta deste instrumento.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Todas as obrigações sociais, fiscais, previdenciária e trabalhista decorrentes de contratações e prestação de servi-
ços financiados com recursos deste convênio são de responsabilidade da Agência de desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Vale do 
Paraopeba.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DESTE CONVÊNIO
O presente convênio vigorará até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único – O presente convênio poderá ser prorrogado, mediante termo, aditivo, bem assim ter suas cláusulas ampliadas ou reduzidas, 
a critério das partes.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente convênio correrão a conta de dotações próprias do orçamento em execução, através da seguinte dota-
ção orçamentária: 02.022.001.3.3.50.41.00.00.100
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente convênio poderá ser reincidido, com ou sem motivação, por qualquer uma das partes, mediante prévia comunicação por escrito, 
observada o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para sua rescisão, salvo guardando administrativamente a garantia de direitos creditícios e 
trabalhistas e ainda, visando a adaptações administrativas que se fizerem necessárias e providenciais de estudo e projetos em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
O órgão responsável pela fiscalização da execução do presente convênio é a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, através do Titular da 
Diretoria do Turismo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito por força do dispositivo no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal e no parágrafo segundo, do art. 55, da lei n° 8.666/93, o foro 
da Comarca de Brumadinho – MG para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes de interpretações e/ou execução do presente convênio.
E por estarem assim justos e conveniados, assim assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de mesmo teor e forma.
Brumadinho, 10 de fevereiro de 2014.
Antônio Brandão/ Prefeito Municipal 
Breno de Castro Alves Carone / Presidente da Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico Vale do Paraopeba
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Secretaria Municipal de Administração

Torna público Extrato de Contrato nº 008/2014 - Obj: Prestação de serviços de impressão e cópias monocromáticas e policromáticas, com 
fornecimento (comodato) de copiadoras e/ou impressoras digitais com sistema de gerenciamento de impressões e fornecimento de todos 
os insumos necessários (exceto o papel), assistência técnica, sem franquia mínima, com estimativa de 450.000 cópias mensais, sendo 400.000 
monocromáticas e 50.000 coloridas Contratada: PRINT SETE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME - Valor total: R$ 633.600,00. Antônio 
Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 655/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00655/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual a pessoa jurídica SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
71.385.637/0001-91, com sede em Betim-MG, na Praça do Caebe, nº 301, b, Centro, CEP 32.560-220, neste ato representada legalmente por 
Lútio Agostinho Cândido, brasileiro, portador do CPF nº 391.650.866-00 e RG M-1824330/SSPMG, residente e domiciliado na Rua Presidente 
Kennedy, nº 143, b, São Sebastião, Brumadinho/MG, CEP.: 35460-000, conforme documentos anexos, “Requer a não incidência de ITBI para os 
imóveis registrados sob as matrículas 12.866 e 15.079, do Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho. Que foi incorporado ao capital da 
empresa Supermercado Super Luna Ltda, CNPJ nº 71.385.637/0001-91”, referindo-se ao imóvel de inscrição cadastral nº 01.01.000.0470.000, 
para incorporá-lo ao patrimônio da requerente em realização de incorporação nela subscrito.  
Documentos que instruem o requerimento: Declarações para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, Cópia do Certificado de Registro na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, Cópia da Alteração Contratual do Supermercado Super Luna Ltda., Cópia da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária, Laudo de Avaliação para fins de Incorporação, Cópia do Protocolo e Justificação da Incorporação, Cópia do Comprovante de 
Inscrição e de Situação Cadastral, Cópia da 20ª Alteração Contratual do Supermercado Super Luna Ltda., Cópia da Alteração Contratual do 
Supermercado SL Ltda., e cópia dos Registros Imobiliário.
O Setor de Cadastro Imobiliário apresentou Boletim de Situação Cadastral.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o 
valor do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimô-
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nio da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI  utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1.765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de 
bens imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponde-
rância referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa 
jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação 
do disposto nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer 
que as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher 
o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a Solicitante NÃO possui em seu instrumento constituti-
vo, in casu, o Contrato Social, como objeto social a atividade de COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
PRÓPRIOS, mas sim, por derradeiro, o comércio varejista de artigos de supermercados, inclusive papelaria, materiais escolares, artigos de 
vestuários e calçados, matérias de higiene e limpeza, produtos de perfumaria, açougue e de panificação, bebidas, brinquedos em geral, pneus 
para automóveis, ferramentas em geral, aparelhos eletrodomésticos, móveis para o lar e escritório, produtos in natura tais como frutas, verdu-
ras legumes e carnes e demais produtos correlatos ao ramo de armazém, bem como a comercialização e fabricação industrial de produtos de 
padaria e confeitaria, com predominância de produção própria e a importação e exportação dos bens comercializados pela sociedade, o que 
afasta, “a princípio”, a incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária, sem, contudo, rechaçar de vez a possibilidade do recolhimento do 
tributo, devido à imprecisão e ao leque de atividades que o instrumento constitutivo da requerida acoberta. Com alhures dito, a princípio está 
afastada a incidência do ITBI, até que se cumpra o disposto no § 2º do art. 3º da Lei Nº 1.765/2009.
Em uma segunda análise, verifica-se que a pessoa jurídica Requerente entrou em atividade no ano de 1993, portanto, muito antes da incorpo-
ração, assim, deverá apurar-se a atividade preponderante da pessoa jurídica, ora Requerente, referida no § 1º do art. 37 do CTN, levando-se em 
conta os 24 (vinte e quatro) meses subsequentes à data desta aquisição, nos termos do artigo § 3º do art. 3º da Lei Municipal.
Deverá, ainda, a Requerente fazer a comprovação também de sua atividade preponderante pretérita, por força de disposição legal, muito em-
bora em seu Contrato Social originário e Alteração Contratual, ocorrida em julho de 2009, conste como objeto social da sociedade “comércio 
varejista de artigos de supermercados”.
È necessária tal comprovação em razão de o fisco não pode afirmar que as receitas futuras serão oriundas das atividades ora previstas no con-
trato social em vigor, vez que poderá ser alterado a qualquer momento, incluindo nova e relevante atividade.  
Ademais, é imperativo que, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, a realidade fática prevaleça sobre a previsão contratual, pois 
a pessoa jurídica será imunizada, não pela atividade que pretendeu desenvolver, prevista em seu contrato social, mas pela que efetivamente 
exerceu.   
Diante dessas razões, não há como o fisco municipal concluir antecipadamente que a preponderância já está caracterizada, pois é apenas uma 
suposição. Se a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, segura e certa do fato gerador o que fisco municipal poderá 
fazer é suspender a cobrança do ITBI.
Da análise geral vislumbra que a pretensão da Requerente em receber o benefício da “ não incidência do ITBI” merece guarida, EM CARÁTER 
SUSPENSIVO, tendo em vista que a pessoa SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA deverá, NO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES SUBSE-
QÜENTE À PRESENTE DECISÃO, DEMONSTRAR, PERANTE O FISCO MUNICIPAL, A PREPONDERÂNCIA DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO DEVERÁ 
DEMONSTRAR A PREPONDERÂNCIA DE SUAS ATIVIDADES NOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES ANTERIORES, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 37 
DO CTN.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Munici-
pal nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO PROVISÓRIO AO PEDIDO ajustado pela pessoa jurídica SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA de reconhecimento da não  
incidência de ITBI;
b) DECLARO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO  TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL 
CONSTANTES NAS MATRÍCULAS 12.866 E 15.079 DO LIVRO Nº 02 DO REGISTRO DE IMÓVIES DA COMARCA DE BRUMADINHO E DE DIREITOS A 
ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, tendo com incorporadora a empresa SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA  e incorpo-
rada a empresa SUPERMERCADO SL LTDA;
c) DETERMINO:
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c.1) Que a pessoa jurídica SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA deverá, nos 24 (vinte e quatro) meses seguintes à presente decisão, a cada 
06 (seis) meses, independente de notificação prévia, comprovar,  perante o fisco municipal, a preponderância de suas atividades, inclusive 
apresentação do Balanço Patrimonial Analítico, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente 
à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento 
desta determinação;  
c.2)  Que a pessoa jurídica SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA deverá, dentro de 30 (trinta) dias, comprovar,  perante o fisco municipal, a pre-
ponderância de suas atividades nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à presente aquisição, sob pena de cancelamento do reconhecimento 
da suspensão da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, 
ficando desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
c.3) Que seja INTIMADO a requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respectiva 
certidão, ficando a mesma cientificada de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
c.4)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS  e registros de 
dados no SIAP – Sistema Integrado de Administração Pública e outros que se fizerem necessários no sentido de passar a  constar nos registros 
da administração as razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel cumprimento da presente decisão. 
d) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observando-se os prazos estabelecidos nos itens c.1. c.2 e c.3 da presente, após o trânsito, ARQUIVE-
-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 07 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 176/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 657/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.56.004.0013.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de creditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.56.004.0013.000, situado na rua Maria Maria Maia, nº 133, Bairro Grajaú, 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, de valor máximo 
equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
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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 EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.56.004.0013.000 de propriedade 
de EVARISTO ILÍDIO MATOZINHOS, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 174/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MARIVALDO ALVARES DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 658/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, MARIVALDO ALVARES DA SILVA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.01.000.0216.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de creditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte MARIVALDO ALVARES DA SILVA, proprietário do imóvel de ín-
dice cadastral nº 01.01.000.0216.000, situado na rua Hematita, nº 45, Bairro Centro, 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, de valor máximo equivalente 
a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, MARIVALDO ALVARES DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte MARIVALDO ALVARES DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.01.000.0216.0013.000 de pro-
priedade de MARIVALDO ALVARES DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 165/2014
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REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: GERALDO D’ALELUIA BATISTA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 645/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, GERALDO D’ALELUIA BATISTA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.22.002.0005.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de creditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GERALDO D’ALELUIA BATISTA, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.22.002.0005.000, situado na rua Lisio Pacífico H. Andrade, nº 153, Bairro Lourdes, 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, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, GERALDO D’ALELUIA BATISTA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte GERALDO D’ALELUIA BATISTA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.22.002.0005.000 de propriedade 
de GERALDO D’ALELUIA BATISTA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de janeiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 178/2014
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 662/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JAIR FIRMINO NUNES, “requer a isenção de IPTU nos ter-
mos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.09.000.0033.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
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"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

Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JAIR FIRMINO NUNES, proprietário do imóvel de índice cadas-
tral nº 01.09.000.0033.000, situado na rua Januária, nº 29, Bairro Tejuco, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção previsto na Lei 
Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui uma renda maior do que o valor máximo previsto na alínea “a” da referida Lei.
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, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentado pelo contribuinte JAIR FIRMINO NUNES;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 10 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0505/2013
REQUERENTE: MARIA JOSE BARBALHO CARDOSO
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 16/12/2013, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto 
municipal nº 051/2013, foram os autos levados a julgamento pela Presidente – Adriana Monoelina Eduardo e seu vice – Presidente – Cerson 
Machado Filho, e por unanimidade proferiram a seguinte decisão:
Diante de todo exposto, alinho-me á decisão de primeira instancia, para, DAR PROVIMENTO ao pedido da requerente MARIA JOSE BARBALHO, 
para concerder-lhe a restituição de tributo – ITBI – em virtude de comprovação do recolhimento a maior, no valor R$ 590,50 (Quinhentos e 
Noventa Reias e Cinquenta Centavos). Seja ainda, dada ciência aos departamentos competentes, para as devidas providências.
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser intimado dessa decisão administrativa, o requerente, para tomar 
ciência da mesma, e querendo, se manifeste no prazo legal, bem como, seja ainda, publicado no Diário Oficial desse Município – DOM, confor-
me Lei 1983/2013 e decreto municipal nº 160 de 14 de junho de 2013.
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2013.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF
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