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Avança o projeto de instalação da 
ETE de Brumadinho 

Copasa publicou licitação para obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário

Uma das prioridades da 
administração municipal, o 
projeto de implantação da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Brumadi-
nho avança. Nesta quarta-
-feira, 22 de outubro, a Co-
pasa publicou, no “Minas 
Gerais”, órgão oficial do Es-
tado, o aviso de licitação pa-
ra a execução das obras e 
serviços da primeira etapa 
do sistema de esgotamen-
to sanitário de Brumadinho.

A primeira etapa compre-
ende os trabalhos de expan-
são do sistema de esgoto, 
com a implantação das re-
des coletora e de intercep-
tação. As obras integram o 
projeto de instalação da Es-
tação de Tratamento de Es-
goto.

Com a proposta de viabi-
lizar e acelerar a construção 
da ETE, a Prefeitura concen-
tra esforços e adota todas as 
medidas. Ao mesmo tempo, 
busca soluções que aten-
dam as demandas de to-

bana, com distância de mais 
de um quilômetro de nú-
cleos populacionais para a 
construção da ETE.

A nova localização suge-
rida pela Prefeitura foi ava-
liada por uma equipe téc-
nica da companhia, que 
trabalha na atualização do 
projeto.  

Além da mudança do lo-
cal para uma área distante 
de residências, a Prefeitu-
ra garantiu junto à Copasa 
a conclusão das obras da re-
de de coleta de esgoto den-
tro da cidade. A companhia 

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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da a população do municí-
pio. Sob responsabilidade 
da Copasa, o projeto inicial 
proposto pela empresa foi 
reprovado pela Prefeitura, 
que sugeriu um novo local 
para receber a Estação.

Para solucionar os entra-
ves ao projeto, a Prefeitu-
ra manteve diversas reuni-
ões com os representantes 
na Copasa. Após estudos re-
alizados conjuntamente pe-
las secretarias municipais de 
Meio Ambiente e de Plane-
jamento, foi indicada uma 
área situada fora da zona ur-

também manteve o com-
promisso de incluir a im-
plantação de um sistema 
de tratamento de odores 
no projeto de construção da 
ETE.  

Nesta quinta-feira, 23 de 
outubro, o superintendente 
operacional da Copasa para 
a Região Metropolitana, Clé-
bio Antônio Batista, esteve 
na Prefeitura, onde se reu-
niu com o Prefeito Brandão 
para apresentar um levan-
tamento das obras previstas 
para a instalação da ETE no 
município.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° termo aditivo de prorrogação de prazo contratual do contrato 151/2013 cujo objeto trata-
-se de prestação de serviço de locação de veículos utilitários. Prorrogado por mais 12 meses. Empresa: Arvel Dragagem comércio Ltda.- me. 
Valor mensal do aditivo: R$ 7.230,44. Publicação extemporânea devido tramitação interna. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° termo aditivo de prorrogação de prazo contratual do contrato 152/2013 cujo objeto trata-
-se de prestação de serviço de locação de veículos utilitários. Prorrogado por mais 12 meses. Empresa: Lino Locações e transporte ltda . Valor 
mensal do aditivo: R$6.783,85. Publicação extemporânea devido tramitação interna. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 2° termo aditivo de prorrogação de prazo contratual do contrato 206/2013 cujo objeto trata-
-se de prestação de serviços para a realização de obras de pavimentação poliédrica nas ruas I ,A ,H, João de Sales Barbosa, Hélio Solha Maia, 
Nilson Santana Machado e Berenice Amorim no bairro São Bento Empresa: Prorrogado até 10 de Dezembro de 2014. Mestra Empreendimen-
tos e Consultoria Ltda. -EPP. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 00741/2014
REFERÊNCIA:  IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO CASTELO BRANCO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000741/2014, passo ao
RELATÓRIO  
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte Luiz Eduardo Castelo Branco pleiteia análise da proporcionalidade dos va-
lores do IPTU dos anos de 2010 a 2013 do lote 30 da quadra 01 do Bairro Retiro do Chalé, de sua propriedade.  Requer que  os valores do IPTU 
dos anos de 2010 a 2013 tenham a mesma base de cálculo do ano de 2014, acrescidos das devidas penalidades
O presente requerimento veio instruído com cópia do documento pessoal do requerente, cópia do registro imobiliário Matrícula 21.245 e 
documentos/laudos de análise consistência de solo.
O DAF oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, após fez juntada  do ofício de resposta e do Boletim do Cadastro Imobiliário.
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:        
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 natu-
reza acessão física, como definido a lei “
Art. 122- O imposto será calculado mediante aplicação sobre o valor venal dos imóveis respectivos:
Parágrafo Único – Serão aplicadas as seguintes alíquotas:
A alíquota para o Imposto Predial e Territorial Urbano é de 2% (dois por cento)
TABELA I
TABELA BÁSICA VALOR VENAL
TABELA DE VALORES M²
TERRENOS

GRUPO         LOCALIDADE LOTE M²

03 Retiro do Chalé   5,00
Lei complementar 056/2209 - Altera valores da Planta de Valores Genéricos para efeito de cálculo do IPTU, altera dispositivos relacionados a 
este tributo e dá outras providências.
Art. 4º- Para o cálculo do imposto serão utilizadas as seguintes alíquotas:
Tratando-se de terreno não edificado, 2,00% (dois opor cento)
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(...)
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 056/2009
TABELA DE PREÇOS DE TERRENOS

BAIRRO VALOR POR M²           
Retiro do Chalé 80,00

Lei complementar 060/2010 - altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal 056/2009 (..)
ANEXO ÚNICO – LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2010
TABELA DE PREÇOS DE TERRENOS

BAIRRO VALOR POR M²
Retiro do Chalé       70,00

Lei Complementar 77/2013 – Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Leis Complementares nºs 56/2009, 60/2010 e 65/2011 (...)acerca do 
IPTU e dá outra providências.
Art.4º para cálculo do imposto serão utilizadas as seguintes alíquotas:
(...)
II – (...)
c) Uso comercial ou serviços: 0,5% (meio por        cento)
Para determinar qual será a legislação aplicável aos lançamentos dos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, que constituiu o crédito tributário 
proveniente da prática do fato gerador  do IPTU (propriedade de  imóvel urbano), importa-nos analisar o art. 144 do CTN:
Art.144 – O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posterior-
mente modificada ou revogada.
Percebe-se, então, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. Assim, ainda que lei nova venha reduzir a base de cálculo ou alíquota, como aconteceu  com as leis 
municipais 056/2009, 060/210 e 077/2013, os lançamentos dos tributos relativos aos exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012 e 2013 deverão ser 
regidos pela vigente naquele ano, não podendo, posteriormente, ser modificados com base em outra lei que a modificou ou revogou.  
Trazida  à baila a legislação pertinente, vamos ao caso concreto.
O valor lançado de IPTU referente exercício fiscal 2009 (pago), incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha 
como base de cálculo o valor estabelecido na Tabela I anexa à Lei 940/97(CTM) e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do art. 122 
da mesma lei, assim constituído:

ÁREA DO  LOTE VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 5,00 R$9.800,00    2% R$ 196,00 Lei 940/97

O valor lançado  de  IPTU referente exercício fiscal 2010, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no Anexo I da  Lei complementar 056/2009 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do art. 4º 
da mesma lei, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA 
VALOR DO 

IPTU
FUNDAMENTO LEGAL

1.960 m² R$ 80,00 R$ 156.800,00    2% R$ 3.136,00 Lei 056/2009
O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2011, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00

LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2012, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no Anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00

LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2013, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do parágrafo único do 
art. 122 da Lei complementar 056/2009, assim constituído:

ÁREA DO  
LOTE

VR M² VR.  IMÓVEL ALÍQUOTA VALOR DO IPTU
FUNDAMENTO 

LEGAL
1.960 m² R$ 70,00 R$137.200,00    2% R$ 2.744,00

LC 056/2009 e
LC 060/2010

O valor lançado de  IPTU referente exercício fiscal 2014, incidente sobre o  imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.001.0030.000, tinha como 
base de cálculo o valor estabelecido no anexo único da  Lei Complementar 060/2010 e alíquotas  prevista no inciso II do art. 4º da Lei comple-
mentar 077/2013, assim constituído:

ÁREA 
LOTE

VRM² VR TERRENO
ÁREA

CONSTR.
VR M²

CONST.
VR

EDIF

BASE
CALCULO

R$
ALIQ

FUND.
LEGAL
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1.960 
m²

R$ 
70,00

R$ 
137.200,00

44,80 R$ 300,00
R$ 

13.440,00
150.640,00

0,5%

LC 
060/10  
077/13

Nota: Para o exercício fiscal 2014 foi lançada área edificada, de uso comercial,  de 44,80 m² (quarenta e quatro metros e oitenta centímetros 
quadrados).
Conforme se verifica, as leis tributárias estabelecem o valor da base de cálculo e alíquota aplicável em cada exercício fiscal, assim, cada lança-
mento respeitará a vigência da lei na ocasião do fato gerador.
Da na análise dos valores dos lançamentos, conforme requerido, conclui-se que os lançamentos referentes aos exercícios fiscais de 2010, 2011, 
2012 e 2013 incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 05.38.001.0030.000, estão revestidos da mais perfeita legalidade.
Lado outro, observa-se a juntada, pelo requerente, de resultados de análise de consistência do solo, sem, contudo, fazer menção a sua preten-
são quanto aos mesmos. Presume-se, porém, pedido de consideração dos mesmos para efeito de cobrança do tributo em questão.
Mister esclarecer a inexistência de lei municipal  que autoriza a redução de tributo em decorrência de tipos diferentes de solo. É vigente no 
ordenamento jurídico municipal lei que prevê benefício em razão de existência de mata nativa ou APP, porém em algumas poucas circunstân-
cias. Vejamos: 
Lei complementar 060/2010 - altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal 056/2009 (..)
Art. 2º- As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, terão como base 
de cálculo do IPTU o valor constante na planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento)
§1º - o percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com áreas a partir de 1.600m²(um mil e seiscentos metros quadrados). 
(..)
Art. 3º O imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m²(cinco mil metros quadrados, terão os seguin-
tes valores para efeitos de incidência de IPTU:
I – de 5.000m²a 100.000 m²- R$ 5,00(cinco reais), excluídas as áreas de preservação permanente (APP)e com declividade acima de 35°, devida-
mente comprovada.
(...)(grifos nossos)
Depreende-se da legislação supra que é necessário que o imóvel apresente determinadas características, como existência de vegetação nati-
va, declividade acima de 35°, se em imóveis localizados em área de expansão urbana e que possuam área acima de 5.000m²(cinco mil metros 
quadrados), para que se obtenha o benefício da redução do montante ou da base de cálculo do tributo. Ocorre, porém, que tais características 
não estão presentes no imóvel de propriedade do requerente, conforme se confere no Laudo de Vistoria e Constatação da lavra de servidores 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como na Matrícula do Registro Imobiliário desta cidade e comarca, onde consta que o imóvel 
possui apenas 1.960 m² (um mil, novecentos e sessenta metros quadrados) e está situado em área urbana do município, logo, a lei não se 
aplicável ao caso em exame.
Destarte nenhuma alteração poderá sofrer os lançamentos do tributo em questão com fulcro nos estudo do solo apresentado pelo requerente
Quanto à proposta do requerente, constante o formulário de Solicitações Diversas,  de pagar o débito/crédito tributário lançado em Dívida 
Ativa com base no imposto pago em 2014, ela é imprópria e inadmissível por se tratar de crédito tributário,  pois,  o tributo é um direito indis-
ponível  e o lançamento é uma atividade  estritamente vinculada, respeitando-se, repita-se, a lei vigente na ocasião do fato gerador. 
Segundo o Prof. Hugo de Brito Machado, exatamente porque o tributo é um direito indisponível, a atividade de lançamento é vinculada e 
obrigatória. 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
A autoridade administrativa dela incumbida não tem a faculdade de exercitá-la, ou não, a seu critério. É obrigada a exercitá-la sempre que no 
mundo fenomênico se configurar a situação na qual o lançamento é cabível.
E continua o Prof. Hugo, mesmo nos casos em que a lei determina ao contribuinte que apure o valor do tributo e faça o pagamento respectivo 
sem que a autoridade se tenha sobre ele manifestado, restará sempre à autoridade o dever de verificar aquela apuração para, considerando-a 
correta, afirmar que assim a considera.
Qualquer benefício somente poderá se dar por meio de lei, porém sem que seja alterado o lançamento originário. 
Eventualmente, se pretendia o requerente arguir eficácia de lei  municipal, tal arguição não tem cabimento através de processo  administra-
tivo, mas judicialmente,  pela parte a quem aproveita, no âmbito de processo em que se discute caso concreto.  A declaração de ineficácia 
da lei tem seus efeitos restritos às partes, permanecendo a lei eficaz e aplicável às demais relações jurídicas não submetidas à apreciação do 
judiciário.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no artigo 144 do CTN:
a) NEGO PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelo contribuinte LUIZ EDUARDO CASTELO BRANCO;
b) DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos dos créditos tributários lançados em Dívida Ativa referente o IPTU exercícios fiscais 2010, 2011, 
2012 e 2013,  consequentemente, o contribuinte devedor  da Dívida Ativa oriunda do  IPTU exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012 e 2013,  inci-
dente sobre o imóvel  cadastrado sob o  nº 05.38.001.0030.000, em nome do requerente Luiz Eduardo Castelo Branco;
 c) 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 Fiscais do Município de Brumadinho, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
d) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos pre-
vistos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
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e) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 23 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Ofício FISCAL nº 0056/2014/DAF-SMF
Brumadinho, 23 de julho de 2014.
A Sra. Angela Brígida Braga
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATs
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Ref.: Impugnação de Débito/Imunidade/Não Incidência do ISSQN.
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre lançamento de débito em dívida ativa de ISSQN, impugnado pela 
empresa SOCIEDADE ALTERNATIVA BRUMADINENSE DE IMPRENSA - ABRA, Cnpj: 03.737.100/0001-93, foi analisado os seguintes documentos;
Requerimento sob protocolo nº 000574/2013.
CNPJ.
Estatuto Social.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
Declaração do responsável de que cumpre os requisitos do art. 14 CTN.
Livros fiscais.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais.
Certidão emitida pelo cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
Recibos de pagamento a terceiros.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado esta inscrito no CCM – Cadastro de Contribuinte Municipal sob o código 1388 é prestador de serviços e tem 
por finalidade, conforme disposto no seu Estatuto Social de 05.01.2000, cartão de CNPJ e no código de serviços deste município as seguintes 
atividades:
No Estatuto Social;
I DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO.
(...)
Associação civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada que tem por objetivo trabalhar pelo desenvolvimento dos meios de comuni-
cação no município de Brumadinho, prestar serviços de informação e cultura para toda a população.
No cadastro no CNPJ com CNAE:
CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
94.99.5.00 – Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte.
Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Código de Serviços Municipal;
17.07 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio.”
O impugnante busca, conforme requerido, o reconhecimento de isenção ou imunidade tributária, de acordo com o previsto no art. 150, da 
Constituição Federal e com o previsto no Código Tributário Municipal.
Sendo assim passei ao exame dos itens, i, ii, iii, colocados em evidencia no parágrafo anterior;
Com relação ao disposto no estatuto social;
Vejamos o disposto na Constituição Federal Brasileira:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I a V – (...)
VI – Instituir impostos sobre:
(...) 
(...)
(...)
Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Os jornais, livros e periódicos:
A expressão “jornal” tem sua origem no latim e significa “diurnalis”, diário, mas entende-se por jornal qualquer publicação de notícias e infor-
mações oferecida ao público periodicamente, sendo ou não diário. Pode ser distribuído gratuitamente ou por venda, com circulação aberta ou 
restrita. Nas palavras de Aliomar Baleeiro, “Livros, jornais e periódicos são todos os impressos ou gravados, por quaisquer processos tecnoló-
gicos, que transmitam aquelas ideias, informações, comentários, narrações reais ou fictícias sobre todos os interesses humanos por maio de 
caracteres alfabéticos ou imagens e, ainda, por signos Braille destinados a cegos”. 
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A sociedade possui em seu estatuto social a previsão de que a marca “de fato” é de sua propriedade no artigo 16º, § único:
Art. 16º - O patrimônio da Sociedade será constituído da contribuição de associados, pessoas físicas ou jurídicas.
§ único: constitui patrimônio da Sociedade Alternativa Brumadinense de Imprensa a marca “de fato – o jornal de Brumadinho”.
Ademais é de conhecimento geral que o referido jornal “De Fato”, de propriedade da requerente, é distribuído na região do município sem 
ônus algum para o leitor.
Os efeitos da imunidade aos Livros, jornais (...):
A imunidade ora tratada protege da incidência a produção e circulação dos livros, jornais e periódicos alcançando também, o papel destinado 
à sua efetiva produção, sendo assim não há de se falar em incidência de ICMS e tão pouco IPI.
Percebe-se assim, que a imunidade alcança tão somente o produto final, incluindo o papel destinado à sua impressão, sendo que os demais 
insumos, portanto, não estão protegidos pela imunidade, conforme entendimento do STF:
“Ementa: Constitucional. Tributário. Jornal. Imunidade Tributária. CF., Art. 150, VI, ‘d’. I – O Supremo Tribunal Federal decidiu que apenas os 
materiais relacionados com papel (papel fotográfico, papel telefoto, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para imagens 
monocromáticas, papel fotográfico para fotocomposição por laser) é que estão abrangidos pela imunidade tributária do art. 150, VI, ‘d’, da CF. 
II – Precedentes do STF: RREE nºs 190.761-SP e 174.476-SP, Ministro F. Resek; Plenário, 11.12.96. Voto vencido do Min. C. Velloso, que entendia 
cabível a imunidade tributária com maior extensão. III – RE conhecido e provido” (RE 177.657-9-SP, 2ª Turma, j. 25.03.1997)”. 
No tocante à incidência do ISSQN, por evidência não é admissível, tanto pela imunidade quanto pela inexistência de fato gerador relativo ao 
tributo municipal.
A descrição no cartão do CNPJ;
A Constituição Federal Brasileira diz:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I a V – (...)
VI – Instituir impostos sobre:
(...) 
(...)
Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º (...)
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, á renda e os serviços, relacionados com as finali-
dades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
A Lei 8742 de 07.12.1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, define as entidades de assistência 
social da seguinte forma: 
Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.435, de 2011).
§ 1o  (...)
§ 2o  (...)
§ 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam progra-
mas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política 
de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011)
A Lei 9.532/1997, que altera a lei tributária federal e da outras providências, condicionou o gozo de imunidade fiscal às entidades sociais e 
educativas, nos seguintes termos:
Art. 12 – Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência 
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar 
ás atividades do estado, sem fins lucrativos.
§ 1º. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 
variável.
§ 2º. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
 d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas 
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f ) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empre-



Brumadinho, 23 de outubro de 2014 Página 7 de 11Diário Oficial de Brumadinho - Edição 297

"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

gados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, 
fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público.
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Esta mesma Lei define as entidades sem fins lucrativos, como sendo:
§ 3º - (...) a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integral-
mente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.718, de 27.11.1998, DOU 
28.11.1998)
Das Associações;
O código civil em seu art. 53 descreve:
“Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.”
Ainda sobre associações, pela regra do art. 54 do CC:
“Art. 54 - O estatuto das associações devera conter, sob pena de nulidade, os seguintes itens:
I – a denominação, os fins e sede da associação;
II – os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III – os direitos e deveres dos associados;
IV – as fontes de recursos para sua manutenção;
V – o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos e;
VI – as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
Sobre o caso em discussão, vejamos o que diz a Lei 940/97, Código Tributário Municipal:
“Art. 126 – É vedado o lançamento do imposto predial e Territorial Urbano sobre:
I a II – (...)
IV – Imóveis de propriedade de instituição de educação e de assistência social, observando-se os requisitos do § 4º, deste artigo”.
Neste mesmo sentido afirma o art. 161:
“Art. 161 – É vedado o lançamento do imposto sobre serviços sobre:
I a III – (...)
IV- os serviços prestados por instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do § 4º do artigo 126.”
O parágrafo 4º do artigo 126 da referida Lei diz o seguinte:
“§ 4º - O disposto no inciso IV deste artigo é subordinado á observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, o seu resultado;
II – aplicarem integralmente, no país, seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.”
Vimos, portanto que o requerente goza da condição de entidade de “Assistência Social”, considerando o disposto no seu cartão de CNPJ e 
definição dada pela Lei 8742/93, que regulamenta a organização de assistência social.
Porém, em se tratando das condições previstas na Lei 9.532/1997, que altera a lei tributária federal, art. 12, §2º alínea 12, que diz; “não remu-
nerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;”, o requerente é traído pelos registros formalizados em seus livros fiscais, 
que mostram pagamentos efetuados a sócio-dirigentes da sociedade, condição comprovada em Ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
ABRA, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, datado em 30.08.13, presente na fl. 14 e cópia de recibos assinados pelos 
beneficiários constantes nas fls. 61 a 105.
ISSQN sobre propagandas veiculadas:
Nota-se que, enquanto ainda vigia o Decreto-Lei 406/68, era lícito ao município exigir ISS sobre os serviços de “veiculação e divulgação de 
textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio”, a teor do item 86 da lista anexa à referida norma. 
No entanto mesmo na época em que a referida atividade ainda figurava entre os itens que incidiam o imposto percebemos que o ente federa-
do já havia se precavido excluindo tais atividades quando divulgadas por jornais, livros e periódicos, senão vejamos:
Item 86 - “veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (EXCETO EM JORNAIS, PERIODI-
COS, RADIOS, E TELEVISAO)”,
Portanto, verifica-se que a incidência do ISS sobre veiculação e divulgação de propaganda e publicidade em jornais e periódicos não era cabí-
vel mesmo durante a vigência do Decreto-lei nº 406/68, em face de sua exceção. 
Contudo o aludido DL teve vários de seus artigos revogados pela tão debatida Lei Complementar 116/2003 que dispõe sobre “o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e o distrito federal e dá outras providências”, que em sua versão original 
trazia o dito item agora renumerado para item 17 subitem 17.07, porém o mesmo foi “VETADO” através da mensagem 362 de 31de julho de 
2003, emitida pela casa civil da presidência da república:
(...) Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse 
público e por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 161, de 1989 - Complementar (no 1/91 - Complementar na Câmara dos Deputados), 
que “Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras provi-
dências”. 
(...)
“17.07 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio.”
“O dispositivo em causa, por sua generalidade, permite, no limite, a incidência do ISS sobre, por exemplo, mídia impressa, que goza de imu-



Brumadinho, 23 de outubro de 2014 Página 8 de 11Diário Oficial de Brumadinho - Edição 297

"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

nidade constitucional (cf. alínea “d” do inciso VI do art. 150 da Constituição de 1988). Vale destacar que a legislação vigente excepciona - da 
incidência do ISS - a veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade por meio de jornais, periódicos, rádio e 
televisão (cf. item 86 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da Lei Complementar no 
56, de 15 de dezembro de 1987), o que sugere ser vontade do projeto permitir uma hipótese de incidência inconstitucional. Assim, ter-se-ia, in 
casu, hipótese de incidência tributária inconstitucional. Ademais, o ISS incidente sobre serviços de comunicação colhe serviços que, em geral, 
perpassam as fronteiras de um único município. Surge, então, competência tributária da União, a teor da jurisprudência do STF, RE no 90.749-
1/BA, Primeira Turma, Rel.: Min. Cunha Peixoto, DJ de 03.07.1979, ainda aplicável a teor do inciso II do art. 155 da Constituição de 1988, com a 
redação da Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993.”
O veto presidencial colocou fim a discussão sobre a incidência ou não do tributo municipal sobre a atividade em discussão, contudo ao 
verificar os lançamentos efetuados nos livros fiscais, constatei que há uma atividade tributável que se enquadra no Item 10, subitem 10.10 – 
Distribuição de bens de terceiros, que a sociedade o faz através de distribuição de encartes cuja alíquota é 5%, prevista na Lei Complementar 
municipal 061/2010, sobre o tema anote-se:
“ISS: incidência sobre serviços de distribuição de encartes de propaganda de terceiros por jornais e periódicos: inexistência da imunidade 
prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição: precedente (RE 213.094, Galvão, DJ 15.10.99)” (AI nº 368.077/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/10/04)
Perante o exposto concluo que;
A presente consulta, versa sobre a validade da cobrança dos serviços de veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade, por qualquer meio, objeto que passo a considerar, imunidade sobre jornais, livros e periódicos e imunidade de 
associações sem fins lucrativos.
A imunidade tributária contida no artigo 150, da Constituição Federal é objetiva e aplicável aos itens que discrimina.
 A veiculação de anúncios e classificados, mencionada pela consulente, compreende os serviços de veiculação e divulgação de textos, dese-
nhos e outros materiais de propaganda e publicidade por qualquer meio, subitem 17.07, LC 116/2003.
O texto original da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, previa a incidência do ISS sobre serviços de veiculação e di-
vulgação, (...), estando enquadrados no subitem 17.07 da lista anexa. Contudo, tais serviços foram excluídos do campo de incidência do ISS 
porque houve veto presidencial à sua inclusão na nova Lista de Serviços. Por conseguinte, não possuem código correspondente na legislação 
municipal lei 045/2005.
Em exame aos livros fiscais, acusei o exercício de outra atividade, como sendo a “distribuição de bens de terceiros”, enquadrada no item 10, 
subitem 10.10, da LC 061/2010, alíquota 5%, devendo ser apurado o debito e lançado de oficio.
Assim, a consulente não está obrigada a recolher o ISS em relação aos serviços de veiculação de anúncios, bem como não pode documentar 
tais atividades mediante emissão de Nota Fiscal de Serviços, já que as disposições da Lei Complementar 045/2005, aplicam-se única e exclusi-
vamente a atividades que constam da Lista de Serviços vigente.
O requerente não alcança a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da CF, por não cumprir os requisitos listados na Lei 9532/1997, 
art. 12, § 2º, alínea a, e concomitantemente o descrito no §4, art. 126 do Código Tributário Municipal Lei 940/97.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
(31) 35713009

Ofício FISCAL nº 0074/2014/DAF-SMF
Brumadinho, 18 de agosto de 2014.
A Sra. Angela Brígida Braga
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATs
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Ref.: Reconhecimento de Imunidade. 
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000635/2013 em que a requerente CHAGDUD GOMPA 
BRASIL, CNPJ: 00.990.708/0009-94, que vem buscar deste ente federado o reconhecimento de imunidade tributaria, disposto na CR e demais 
regulamentos, foi analisado os seguintes documentos;
Requerimento sob protocolo nº 000141/2013
Cartão de CNPJ.
Estatuto Social Consolidada.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 09.06.2008.
Registro Civil das Pessoas Jurídicas datado em 15/07/2008.
Notificação nº 00449/2013.
Livro Diário períodos de 2010, 2011, 2012 e 2013.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado esta inscrito no Cadastro Imobiliário sob o código 15114 programa SIAP é entidade sem fins lucrativos de 
acordo com Registro Civil das Pessoas Jurídicas (fl. 10) e tem por finalidade, conforme ata da assembleia geral extraordinária, estatuto social e 
cartão de CNPJ:
Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 04/2007, fl. 06:



Brumadinho, 23 de outubro de 2014 Página 9 de 11Diário Oficial de Brumadinho - Edição 297

"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

“(...) desenvolver atividades religiosas e de caráter filantrópico nas áreas de assistência social, educação, saúde e cultura (...).”
E cadastrado no CNPJ com CNAE, fl. 03:
“94.91-0-00-Atividades de organizações religiosas”.
“306-9-Outras formas de associação”.
Vejamos o disposto na Constituição Federal Brasileira:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I a V – (...)
VI – Instituir impostos sobre:
(...) 
(...)
Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 1º (...)
§ 2º - A vedação do inciso VI, a, é extensiva ás autarquias e ás fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patri-
mônio, á renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou ás leis decorrentes.
§ 3º (...)
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, á renda e os serviços, relacionados com as finali-
dades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
A Lei 9.532/1997, que altera a lei tributária federal e da outras providências, condicionou o gozo de imunidade fiscal às entidades sociais e 
educativas, nos seguintes termos:
Art. 12 – Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência 
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar 
ás atividades do estado, sem fins lucrativos.
§ 1º. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 
variável.
§ 2º. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
 d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas 
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f ) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empre-
gados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, 
fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público.
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Esta mesma Lei define as entidades sem fins lucrativos, como sendo:
§ 3º - (...) a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integral-
mente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.718, de 27.11.1998, DOU 
28.11.1998)
Das Associações;
O código civil em seu art. 53 descreve:
“Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.”
Ainda sobre associações, pela regra do art. 54 do CC:
“Art. 54 - O estatuto das associações devera conter, sob pena de nulidade, os seguintes itens:
I – a denominação, os fins e sede da associação;
II – os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III – os direitos e deveres dos associados;
IV – as fontes de recursos para sua manutenção;
V – o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos e;
VI – as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
Sobre o caso em discussão, vejamos o que diz a Lei 940/97, Código Tributário Municipal:
“Art. 126 – É vedado o lançamento do imposto predial e Territorial Urbano sobre:
I a II – (...)
IV – Imóveis de propriedade de instituição de educação e de assistência social, observando-se os requisitos do § 4º, deste artigo.”
Neste mesmo sentido afirma o art. 161:
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“Art. 161 – É vedado o lançamento do imposto sobre serviços sobre:
I a III – (...)
IV- os serviços prestados por instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do § 4º do artigo 126.”
O parágrafo 4º do artigo 126 da referida Lei diz o seguinte:
“§ 4º - O disposto no inciso IV deste artigo é subordinado á observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, o seu resultado;
II – aplicarem integralmente, no país, seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.”
Portanto em análise aos contratos, livros fiscais e demais documentos anexados ao processo PAT/000463/2013, concluo que:
A requerente Chagdud Gompa Brasil, devidamente constituída em seus atos reguladores, deve se inscrever no cadastro mobiliário municipal, 
para cumprir com suas obrigações acessórias e principais se houver.
O Estatuto Social da requerente possui todos os requisitos mencionados no Código Civil, art. 54, incisos I, II, III, IV, V e VI. 
Após analise dos Livros Diários, confirmei que a requerente cumpre os requisitos listados nos incisos I, II e III do §4º do art. 126 da Lei 940/97. 
Sendo assim confirmo que não há incidência de impostos sobre a pessoa jurídica requerente, por ser verdadeira a sua condição de associação 
sem fins lucrativos e atender as condições exigidas nas leis federal e Municipal.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
(31) 35713009

Ofício FISCAL nº 0075/2014/DAF-SMF
Brumadinho, 25 de Setembro de 2014.
Sra. Angela Brigída Braga
Responsável pelo setor de PATs
Secretaria Municipal de Fazenda
Ref.: Não incidência de ITBI
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo nº 0026/2011, referente ao pedido de não incidência 
do imposto sobre transmissão de bens imóveis, protocolado pela empresa EGI Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 12.522.535/0001-
01, passa-se, então, a análise dos seguintes documentos.
Procuração.
Contrato Social e alterações.
Registros dos imóveis.
Balancete analítico período de 2011, 2012 a 2013.
Decisão de 1ª instância.
Após análise, verifica-se o seguinte:
O requerente busca ter reconhecido a não incidência do ITBI, conforme preconiza o art. 3º inciso I, da lei municipal 1765/2009:
Art.3º - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
Incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;
O objetivo social segundo a cláusula 4ª do Contrato de constituição da empresa (fls. 04 a 07) é de “(...) administração e participação em capitais 
de outras empresas, aquisição de ativos, exceto financeiros, bens moveis e valores imobiliários (...)”, datado em 15.06.2010, o que foi mantido 
em alterações posteriores.
Os imóveis ao qual o contribuinte pleiteia a não incidência, estão cadastrados sob as inscrições imobiliárias 01.01.000.0163.000, 
01.01.000.0163.002, 01.01.000.0163.003 e 01.01.000.0163.004.
A empresa não apresentou os balanços e documentos pertinentes nas datas preestabelecidas que seriam a cada 02 (dois) meses, contudo 
apresentaram os balanços anuais dos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 
Porém, de acordo com os documentos acostados ao processo, tal como os balanços, durante os períodos de 2011, 2012 e 2013, verifiquei que 
não houve nenhuma movimentação no tocante a receitas tributáveis em nenhum dos exercícios citados. 
Sendo assim, de acordo com documentos apresentados a empresa faz jus à NÃO INCIDÊNCIA requerida com base no que preceitua a Consti-
tuição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 156, 2º, I, que diz: não ocorre incidência de imposto (ITBI) sobre a transmissão de bens incorpora-
dos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, desde que a pessoa jurídica adquirente não tenha como atividade preponde-
rante; a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme descrito na lei 
municipal 1765/2009, art. 3º parágrafo 1º.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva 
Agente Fiscal – Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG
(31) 35713009
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CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 772/2014
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU – Lei 049/2006
CONTRIBUINTE:  CÉLIA APARECIDA CHAMON
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000772/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte CÉLIA APARECIDA CHAMON “solicita isenção conforme 
artigo 3º da Lei 049/2006, do imóvel de inscrição cadastral nº 01.32.012.0036.000.”
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópia do documento pessoal da requerente, cópia do comprovante de renda, cópia 
do comprovante de endereço e cópia do Registro Imobiliário do imóvel em questão.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Boletim Imobiliário, cópia da lei Complementar nº 049, de 07 de julho de 2006 e 
ofício nº 781/2014 da Secretaria de Ação Social. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que mencio-
na e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
(...)
Art. 3º - Estará também isento dos tributos municipais o contribuinte que comprovar incapacidade de pagamento, demonstrada através de 
laudo especial da Secretaria Municipal de Ação Social.
§ 1º -  contribuinte de que trata o caput deste artigo deverá requerer  o benefício junto ao Departamento de Arrecadação e Tributação da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção ao contribuinte que comprovar a incapacidade de pagamen-
to, através de laudo da Secretaria de Ação Social do Município.
Em análise da documentação acostada, verificamos que a contribuinte CÉLIA APARECIDA CHAMON, proprietária do imóvel de índice cadastral 
nº 01.32.012.0036.000, situado na Alameda Embeiba, nº 279, Parque Eiretama, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 049/2006, uma vez que a mesma não pode ser beneficiada dentro dos critérios sócio-econômicos estabelecidos pela 
LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, conforme consta no Ofício nº 781/2014 da Secretaria de Ação Social, devidamente assinado pelo 
Secretário Municipal de Ação Social, Rogério Luzia Fernandes Maciel.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 049/2006, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO apresentado pela contribuinte CÉLIA APARECIDA CHAMON razão pela qual: 
Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando a 
mesma cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 09 de outubro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
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