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Prefeitura investe em 
mobilidade urbana

Nova alça de acesso desafogará trânsito na região central de Brumadinho

A Prefeitura deu mais um 
importante passo para concre-
tizar o projeto de construção da 
alça viária para a ponte sobre o 
Rio Paraopeba. Na última sexta-
-feira, 7 de março, foram assina-
das duas escrituras de desapro-
priação amigável dos imóveis 
no centro de Brumadinho, on-
de será construída a alça. Na 
obra, a Prefeitura deve investir 
mais de R$ 1,2 milhão em recur-
sos próprios.

Hoje, a entrada principal da ci-

cialmente na Praça da Bandeira 
e rua Quintino Bocaiúva.

Segundo o Prefeito Brandão, 
que se reuniu com os proprie-
tários dos imóveis desapropria-
dos, a construção da alça repre-
senta um grande avanço para 
melhorar a mobilidade urbana 
no município. ”Essa é mais uma 
importante obra da Prefeitura. 
Além de melhorar o trânsito em 
nossa cidade, significa mais con-
forto e melhor qualidade de vi-
da à população de Brumadinho”, 

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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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

dade pela ponte sobre o Rio Pa-
raopeba é única e com pista de 
mão e contramão de direção de 
um só veículo por pista. Por is-
so, a necessidade urgente de se 
abrir uma nova opção para en-
trada da cidade, especialmente 
em situações de emergência.

Mas, além de desafogar o 
trânsito para o Bairro São Conra-
do e demais regiões no sentido 
do Distrito de Itaguá, a alça tam-
bém aliviará o tráfego de veícu-
los no centro da cidade, espe-

sintetiza Brandão.
Localizados entre a Rua Presi-

dente Vargas, Rua A e Rio Para-
opeba, os imóveis foram decla-
rados de utilidade pública para 
fins de desapropriação por meio 
do Decreto 282, de 5 de novem-
bro de 2013. O proprietário de 
um terceiro imóvel, também ob-
jeto de desapropriação, fechou 
acordo com a Prefeitura. Assim, 
a escritura de desapropriação 
do local deve ser assinada bre-
vemente. 

Brumadinho, segunda-feira, 10 de março de 2014  Ano 2 Edição 142
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Secretaria Municipal de Ação Social | SINE BRUMADINHO

Vagas de emprego disponíveis no SINE BRUMADINHO
Endereço: Praça Paulo Alves Moreira, 57 - Loja 4B
CEP: 35460-000
Telefone: (31) 3571-3847
E-mail: sine.brumadinho@trabalho.mg.gov.br
Horário de funcionamento: 8h às 16h30 (estando aberto para prestar informações até às 17h)

EMPRESAS FUNÇÃO Nº DE VAGAS SEXO SALÁRIO

Empresa 1
Armador de estrutura de con-
creto

45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa 

Empresa 1 Carpinteiro 45 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Empresa 1 Servente de obras 70 Masculino
Salário de 864,00 
Não exige experiência 
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Empresa 1 Pedreiro 25 Masculino
Salário de 1300,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Entrevista será no dia 25/02/14 na empresa

Empresa 2 Servente de obras 02 Masculino
Salário de 888,00
 Não exige experiência 

Empresa 2 Pedreiro 02 Masculino
Salário de 1.404,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 3 Servente de Obras 04 Masculino
Salário de 807,00
Não exige experiência

Empresa 3 Pintor de Obras 01 Masculino
Salário de 1.016,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 3 Pedreiro 02 Masculino
 Salário de 1.016,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência

Empresa 4 Bombeiro Hidráulico 01 Masculino
Salário de 1.100,00
Ter pelo menos 6 meses de experiência
Ter habilitação tipo B

Empresa 5 Servente de Obras 10 Masculino
Salário a combinar 
Não exige experiência 

Empresa 6 Padeiro 01 Masculino
Salário de 1.400,00 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 7 Operador de caixa 01 Indiferente
Salário de 732,00
Não exige experiência
Ter ensino médio completo 

Empresa 8
Professor de informática (no 
ensino superior)

01 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência 

Empresa 8 Professor de contabilidade 01 Indiferente
Salário a combinar 
Ter pelo menos 6 meses de experiência

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 10 de março de 2014 Página 3 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 142

"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

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 – PA: 026/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº00572/2013
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000572/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.565.082/0001-72 
solicita a restituição dos valores de ISSQN retidos por empresas tomadoras dos seus serviços, sob a alegação de que ocorra recolhimento de 
forma equivocada o tributo em tela, sem a devida observância  do Decreto nº 043/2012.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da nona alteração do Contrato Social da Requerente, instrumento de procura-
ção, cópia do Decreto 043/2012 e cópias das Notas Fiscais de fls. 10 a 154.
Por meio do Ofício Fiscal nº 0038/2014, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou acerca do pedido da Requerente. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal de1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir tributos sobre serviços de qualquer natureza. 
Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
LEI Nº 5.172/1966
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Visto a permissão legal para restituir tributos pagos indevidamente, ou pagos a maior, passamos a observar a análise e cálculos do Agente 
Fiscal de tributos acerca do pedido da Requerente:
“Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000572/2013, em que a empresa de CONSTRUTORA 
IMPÉRIO LTDA, CNPJ: 04.565.082/00001-72, vem requerer a restituição de valores pagos a maior com o argumento de que não foram deduzi-
dos os valores dos materiais que dispõe o decreto 043/2012,  incorporados às obras objeto de seus contratos com seus tomadores, descritos 
no citado processo, analisei os seguintes documentos;
Livros Fiscais Serviços Prestados Mensais – Meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2013.
Livros Fiscais Serviços Tomados Mensais – Meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2013.
Notas fiscais 131, 142, 157, 169, 176 e 177, emitidas pela empresa requerente.
Nona alteração contratual da Construtora Império.
Notas fiscais anexadas ao processo nas folhas 10 até a 154.
E conclui que;
Os serviços prestados pelo requerente estão enquadrados no subitem 7.02, alíquota de 5%, o qual o decreto 043/12 prevê a dedução de até 
50% do VALOR DOS MATERIAIS INCORPORADOS A OBRA.
As notas fiscais que constam no relatório de folhas 08, 09 e 10 deste oficio, não foram consideradas nos cálculos, pois há falta de informações, 
como destino da obra ou simplesmente não são notas fiscais de compra de materiais, mas de prestação de serviços, recibo ou fatura de loca-
ção de bens móveis, peças de veículos, alimentação, ferramentas, equipamento de segurança e etc.
Não há notas fiscais emitidas pelo contribuinte no mês de janeiro/13, conforme requerimento incluso no processo, assim sendo as notas 
fiscais de compra com data de emissão neste mês não foram consideradas neste relatório.
A nota fiscal de nº 131 (fl 10 PAT 572/13) foi emitida contra a empresa Cook Art Comercio de Alimentos Ltda e não para a Empresa de Minera-
ção Esperança, e não consta anexo ao processo nenhuma nota fiscal de compra de Materiais destinado a alguma obra da empresa Cook Art 
Comercio de Alimentos Ltda.
A nota fiscal 142 (fl 11 PAT 572/13) foi emitida contra a Empresa de Mineração Esperança, no mês de março de 2013, com base de cálculo de 
R$ 131.838,58, sendo que foi retido e recolhido o valor de R$ 6.591,93. No entanto apenas 03 (três) notas (fl 05 deste Oficio) foram emitidas 
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para a obra deste tomador neste período, conforme relatório, ficando o cálculo da seguinte forma:

NF 162 - CNPJ-03.021.123/0001-05 R$10.809,24
NF 17548 - CNPJ-19.972.249/0016-73 R$1.464,86
NF 110407 - CNPJ-02.697.297/0001-11 R$489,79
Total a deduzir R$12.763,89
Base de calculo NF 142 R$131.838,58
Base de calculo (-) dedução R$119.075,00
Alíquota 5%-BC sem deduções R$5.953,75
Valor Retido e recolhido R$6.591,93
Diferença de recolhimento R$638,18

A nota fiscal 157 (fl 45 PAT 572/13) foi emitida contra a Empresa de Mineração Esperança, no mês de abril de 2013, com base de cálculo de R$ 
122.230,20, sendo que foi retido e recolhido o valor de R$ 6.111,51. No entanto apenas 07 (sete) notas (fl 06 deste Ofício) foram emitidas para a 
obra deste tomador neste período, conforme relatório, ficando o cálculo da seguinte forma:

NF 60087 - CNPJ-71.073.126/0002-15 R$95,10
NF 60161 - CNPJ-71.073.126/0002-15 R$6.428,61
NF 59584 - CNPJ-71.073.126/0002-15 R$9,36
NF 61215 - CNPJ-71.073.126/0002-15 R$1.450,00
NF 54276 - CNPJ-04.140.084/0001-10 R$114,80
NF 114664 - CNPJ-02.697.297/0001-11 R$1.575,57
NF 176 - CNPJ-03.021.123/0001-05 R$2.992,34
Total a deduzir R$12.665,78
Base de cálculo NF 157 R$122.230,20
Base de calculo (-) dedução R$109.564,42
Alíquota 5%-BC sem deduções R$5.478,22
Valor retido e recolhido R$6.111,51
Diferença de recolhimento R$633,29

A nota fiscal 169 (fl 67 PAT 572/13) foi emitida contra a Empresa de Mineração Esperança, no mês de maio de 2013, com base de cálculo de R$ 
165.492,60, sendo que foi retido e recolhido o valor de R$ 8.274,63. No entanto apenas 05 (cinco) notas (fl 06 deste Ofício) foram emitidas para 
a obra deste tomador neste período, conforme relatório, ficando o cálculo da seguinte forma:

NF 1167 - CNPJ-01.039.927/0001-06 R$335,36
NF187- CNPJ-03.021.123/0001-11 R$5.851,61
NF 116639 - CNPJ-02.697.297/0001-11 R$74,00
NF 55124 - CNPJ-04.140.084/0001-10 R$344,60
NF 55508- CNPJ-04.140.084/0001-10 R$157,50
Total a deduzir R$6.763,07
Base de cálculo NF 169 R$165.492,60
Base de cálculo (-) deduções R$158.729,53
Alíquota 5%-BC sem deduções R$7.936,47
Valor retido e recolhido R 8.274,63
Diferença de recolhimento R$338,16

As notas fiscais 176 e 177 (fls 115 e 116 PAT 572/13) foram emitidas contra a Prefeitura de Brumadinho, no mês de junho de 2013, com base 
de cálculo de R$ 179.014,60, sendo que foi retido e recolhido o valor de ISSQN de R$ 8.950,73. No entanto apenas 01 (uma) nota (fl 07 deste 
Oficio) foi emitida para a obra deste tomador neste período, conforme relatorio, ficando o cálculo da seguinte forma:

NF 118546 - CNPJ-20.764.809/0001-09 R$995,22
Total a deduzir R$995,22
Base de cálculo NFs 176 e 177 R$179.014,60
Base de cálculo (-) deduções R$178.019,38
Alíquota de 5%-BC sem deduções R$8.900,96
Valor retido e recolhido R$8.950,73
Diferença de recolhimento R$49,77
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O valor total a ser restituído ao contribuinte é de R$ 1.659,40 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).”
Diante da clareza das demonstrações do ilustre Agente Fiscal de Tributos Municipais, adotamos o texto acima transcrito como parte integrante 
da presente decisão, e assim, desde já, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no disposto no art. 165 do CTN e apoiado nos fundamentos expostos 
pelo Agente Fiscal de Tributos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO proposto pela empresa Requerente CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA, 
razão pela qual DETERMINO:
a) A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE PAGO  no valor de R$ 1.659,40 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta 
centavos), a ser devolvido por meio de cheque administrativo em nome da Requerente, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de 
Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências;
b) DETERMINO a INTIMAÇÃO da Requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando 
a mesma cientificada de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Transitada em julgado a presente decisão (processo nº 000572/2013), ARQUIVE-SE.
 Remeto os presentes autos à Junta de Recursos Fiscais para reexame por força do art. 247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO–PAT Nº 000472/2013
REFERÊNCIA:  REEMQUADRAMENTO DE ATIVIDADE/ISSQN
REQUERENTE: EDILAINE ADRINA BRAGA - ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000472/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte EDLAINE ADRIANA BRAGA-ME, inscrito no CNPJ sob o nº 12.506.040/0001 
propõe Impugnação o lançamento referente ISSQN em face da alíquota utilizada pelo fisco municipal, sob a alegação de que o cartão do CNPJ 
conta atividade no CNAE – Cadastro Nacional de Atividades Econômicas é 702040 (assessoria e consultoria), e ainda , conforme renovação de 
bloco de notas fiscais a alíquota era de 2%, que suas atividades são de assessoria ou consultoria de qualquer natureza, e não serviços rela-
cionados ao setor bancário ou financeiro. Requer reenquadramento de sua atividade perante o fisco municipal e consequente alteração de 
alíquota para fins de cálculo do ISSQN.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Resolução nº 3.110 do BCB, cópia de formulário de Solicitações Diversas da 
PMB, comprovante de Inscrição no CNPJ, cópia do Registro na JUCEMG, cópia de documento de Autorização para Impressão de Documentos 
Fiscais, cópia de Autorização p/ prorrogação deNF, NF’s nºs 000001 e 000010, Termo de Substabelecimento (contrato de prestação de serviços).
Por meio do Ofício Fiscal nº 0039/2014, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou no seguinte sentido:
“Não assiste razão ao contribuinte, com tal questionamento, pois o mesmo é Correspondente Bancário de acordo o TERMO DE SUBSTABELECI-
MENTO, firmado com a MG GAIO Empreendimentos Financeiros e Participações Ltda, CNPJ: 06.131.978/0001-79, constante nas fls. 16,17,18,19 
do referido processo (...)”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:                      
Para solução da contenda em questão,  é imprescindível examinar atentamente o TERMO DE SUBSTABLECIMENTO celebrado entre a Recla-
mante, ali denominada substabelecida e a substabelecente MG GAIO EMPREENDIMENTOS FINACEIROS E PARTICIPAÇÕES LTDA em relação à  
Resolução 2707 do BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
Vale trazer à baila a definição de substabelecimento, Da obra de Gagliano & Pamplona:
Substabelecimento
Conceito: ato pelo qual o mandatário transfere ao substabelecido poderes que lhe foram conferidos pelo mandante.
À luz da referida norma, no que se ao debate acerca do enquadramento dos serviços prestados EDILAINE ADRIANA BRAGA-ME, ora Impugnan-
te, bem como a alíquota aplicável ao caso, prevista na Lei nº 061/2010, é despiciendo tecermos maiores considerações, posto que tal assunto 
foi suficiente e sabiamente esgotado pelo ilustre agente fiscal de tributo do município, cujo ofício/ relatório é imperioso trazer à baila, na sua  
totalidade. Vejamos:
“Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000472/2013, em que a empresa EDILAINE ADRIANA 
BRAGA, CNPJ: 12.506.040/0001-99, vem requerer a redução da alíquota por não concordar com o enquadramento dos serviços por ela presta-
do, analisei os seguintes documentos;
1.Requerimento anexo com o processo nº 000463/2013.
2.CNPJ.
3.Requerimento de empresário.
4.Termo de subestabelecimento (Contrato de Prestação de Serviços).
5.Notas fiscais emitidas pela empresa.
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6.Resolução 3954 de 24.02.2011.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado esta inscrito no SigISS com CCM – Cadastro de Contribuinte Municipal sob o código 2050 é empresa prestadora 
de serviços e tem por finalidade, conforme disposto em seu Requerimento de Empresário:
 “DESCRIÇÃO DO OBJETO.
(...)
Serviço de analise de crédito e consultoria financeira.”
E cadastro no CNPJ com CNAE:
“CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 – Atividade de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica especifica.
213-5-Empresário (individual)”.
O contribuinte alega em seu requerimento (fl. 02) que suas atividades se enquadram no item 17, subitem 17.01 - Assessoria ou consultoria de 
qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informa-
ções de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares, previsto no anexo único da Lei Complementar 061/2010, e não os relacionados no 
item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pela União ou por quem de direito, desta mesma lei.
Não assiste razão o contribuinte, com tal questionamento, pois o mesmo é Correspondente Bancário de acordo com TERMO DE SUBSTABELE-
CIMENTO, firmado com a MG GAIO Empreendimentos Financeiros e Participações Ltda, CNPJ: 06.131.978/0001-79, constante nas fls. 16, 17, 18, 
19 do referido processo:
“Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes nomeadas e qualificadas, devidamente representadas na forma 
de seus atos constitutivos, tem entre si justo e acertado celebrar o presente Termo de Substabelecimento (“Termo”), mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas, que mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, por si e pelos seus sucessores a qualquer título,em plena 
consonância com o principio da boa-fé objetiva e a função social do contrato:” (fls 16)
O SEBRAE conceitua correspondente bancário da seguinte forma:
“Correspondente bancário é qualquer pessoa jurídica, ou seja, qualquer empresa que entre suas atividades atue também como agente inter-
mediário entre os bancos e instituições financeiras autorizadas a operarem pelo Banco Central e seus clientes finais.”
Sobre esta matéria diz o Banco Central do Brasil:
“os correspondentes no país ou correspondentes bancários são empresas ou não do Sistema Financeiro Nacional, contratadas por instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários 
dessas instituições.” 
A Resolução expedida pelo Banco Central do Brasil 2707 e suas posteriores alterações, regulamenta a contratação do Correspondente Bancá-
rio e define quais são os serviços que estes podem exercer:
“ Art. 1º Facultar aos bancos múltiplos com carteira comercial, aos bancos comerciais e à Caixa Econômica Federal a contratação de empresas 
para o desempenho das funções de correspondente no País, com vistas à prestação dos seguintes serviços: 
I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança; 
II - recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos 
de investimento; 
III - recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma da regulamentação 
em vigor; 
IV - execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome do contratante; 
V - recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; 
VI - análise de crédito e cadastro; 
VII - execução de cobrança de títulos; 
VIII - outros serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações pactuadas; 
IX - outras atividades, a critério do Banco Central do Brasil.”
 As condições acima estão expressas no citado Termo, onde se lê:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – (...) (i) recepção e encaminhamento de propostas em quaisquer das modalidades por eles oferecidas (OPERAÇÕES); (ii) 
divulgação, recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de credito de responsabilidade dos ANUENTES (CARTOES); 
(iii) coleta de informações cadastrais e documentos relativos aos clientes, pessoas jurídicas ou naturais, dentre elas, servidores civis, militares, 
federais, estaduais, municipais e aposentados e pensionistas no INSS,inclusive,se o caso,para consignação em folha de pagamento, (iv)proces-
samento de dados, bem como (v) podendo, ainda, mediante previa solicitação e autorização dos devedores e autorização especifica de cada 
ANUENTE, (Tais atividades doravante denominadas em conjunto “Serviços”)(...).
Cabe observar que, de acordo com regulamento já conferido, as atividades exercidas e previstas no contrato assinado entre as partes são 
especificas das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atividades estas que foram 
delegadas e autorizadas ao requerente a exercer em “NOME” do contratante, é o que corrobora a cláusula sétima do dito termo;
“CLÁUSULA SETIMA – A SUBESTABELECIDA fica autorizada pelos ANUENTES a utilizar, unicamente nos termos e para os fins previstos no 
CONTRATO e no presente TERMO, as suas marcas, “BANCO BMG SA”, “BANCO CIFRA SA”, “CIFRA AS CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO” 
E “BANCO SCHAHIN AS.”, (...), bem como de seus respectivos logotipo, no endereço de sua sede e das filiais (...), e não utilize instalações cuja 
configuração arquitetônica, logomarca e placas indicativas sejam similares às adotadas pelos ANUENTES e suas agencias e postos de atendi-
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mento.”
Sendo assim, a alegação do requerente de que seus serviços se enquadram no subitem 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer nature-
za, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares. da tabela anexa à lei complementar 061/2010, não se sustenta, pelos motivos já mencionados.
Perante o exposto concluo que;
1-As atividades exercidas pelo reclamante são autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como prevê o art. 1º § 2º da resolução 3954 de 
24.02.2011.
2-As notas fiscais emitidas são em favor da empresa contratante o “Banco BMG”.
3-Conforme diligência confirmo que a bandeira do anuente Banco BMG, esta afixada na fachada principal da empresa reclamante, denuncian-
do o descrito na cláusula sétima do referido termo.
4-As atividades que o reclamante exerce se enquadram no item 15- Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles 
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, subitens 15.05 - Cadastro, elaboração de 
ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quais-
quer outros bancos cadastrais, 15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fian-
ça, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins e 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimen-
tos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados 
por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; 
emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
5-As atividades citadas deverão ser incluídas no cadastro municipal da empresa no sistema SigISS.”
É importante ressaltar que figuram como anuentes do denominado Termo de Substabelecimento os seguintes bancos: BANCO BMG S.A, BAN-
CO SIFR S.A, BANCO SCHAHIN S.A, CIFRA S.A. CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO, os quais transferiram poderes à substabelecente para 
praticar atos inerentes às atividades financeiras autorizadas aos bancos pelo  Banco Central do Brasil.
Por comungar com o entendimento do ilustre fiscal de tributos, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pela LC 116/2003:
a) NEGO PROVIMENTO a DEFESA ADMINISTRATIVA proposta pelo contribuinte EDILAINE ADRIANA BRAGA-ME;
b) DECLARO ACERTADO O ENQUADRAMENTO dos serviços prestados pela reclamante EDILAINE ADRIANA BRAGA-ME no item 15, subitens 
15.05, 15.08 e 15.10 da Lei Municipal 0612010/ ;
 c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no 
prazo de 20 (vinte) dias;
d) Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, proceda-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD; 
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para os devidos fins;
Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, visto que o feito não preenche os requisitos do artigo 
247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 25 de fevereiro de 2012.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 569/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento de IPTU a maior
REQUERENTE: MIRIAM CAMPOS JORDÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 569/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual a contribuinte MIRIAM CAMPOS JORDÃO solicita restituição do pagamento refe-
rente aos IPTU exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 devido pagamento a maior, bem como correção da área do terreno de acordo com 
escritura e registro do imóvel, conforme alega no requerimento de fls. 02 dos autos e comprovantes em anexo.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal da requerente, guia de recolhimento do IPTU/2013, 
ficha financeira do parcelamento do exercício 2008, cópias das parcelas 4,5,6 exercício 2012 com seus respectivos comprovantes, cópias da 
guias de parcelamento de dívida ativa e seus respectivos pagamentos, exercício 2009, 2010 e 2011, referente ao imóvel de inscrição cadastral 
nº 01.19.004.0016.000.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação a Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Agrimensor CREA-MG 129.444-D da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Extrato do Processo de Dívida Ativa nº 0000025587 e BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário.
Por meio de Ofícios, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no seguinte sentido:
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Ofício nº 106/2013.
“Em atendimento ao PAT nº 569/2013, constatei o registro de entradas para o Município de Brumadinho nos valores de: R$36,34, R$36,34 e 
R$36,30, correspondentes as parcelas 04, 05 e 06 do IPTU 2012 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, pagas na Caixa Econômica Federal, 
nos dias 15/05/2012, 14/06/2012 e 12/07/2012, respectivamente, sendo R$ 19,99 de contribuição de iluminação pública e R$88,99 de IPTU.
Processo de parcelamento de dívida ativa nº 25587, valor total R$796,10, pagos em 09 parcelas, referentes a IPTU dos exercício de 2009, 2010 e 
2011 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, sendo R$194,84 de contribuição de iluminação pública, R$598,76 de IPTU, R$2,50 de taxa de 
expediente e acréscimo posterior nas parcelas de R$41,09 de juros e multas, pagos da seguinte forma, 
- R$91,56, correspondente a 1ª parcela, paga no dia 14/04/2012;
- R$89,94, correspondente a 2ª parcela, paga no dia 12/05/2012;
- R$90,83, correspondente a 3ª parcela, paga no dia 14/06/2012;
- R$91,71, correspondente a 4ª parcela, paga no dia 16/07/2012;
- R$92,59, correspondente a 5ª parcela, paga no dia 14/08/2012;
- R$93,47, correspondente a 6ª parcela, paga no dia 12/09/2012;
- R$95,77, correspondente a 7ª parcela, paga no dia 18/10/2012;
- R$95,23, correspondente a 8ª parcela, paga no dia 12/11/2012;
- R$96,09, correspondente a 9ª parcela, paga no dia 15/12/2012;
- R$187,80 correspondente a parcela única com desconto do IPTU 2013 do imóvel de inscrição 01.19.004.0016.000, paga na Caixa Econômica 
Federal, no dia 10/05/2013, sendo R$34,00 de contribuição de iluminação pública, R$151,30 de IPTU e R$ 2,50 de taxa de expediente.”   
Ofício nº 115/2013.
 “Em atendimento ao PAT nº 569/2013, após Nota Técnica emitida em 03 de outubro de 2013 pela Secretaria Municipal de Planejamento, a 
qual constatou a divergência na área do lote 16 da quadra 04, Bairro São Conrado, informo que os valores pagos a maior do referido imóvel 
são:
- R$ 8,61 referente a 2009, sendo R$6,38 de IPTU e R$2,23 de juros/multa;
- R$67,34 referente a 2010, sendo R$51,00 de IPTU e R$16,34 de juros/multa;
- R$38,43 referente a 2011, sendo R$34,00 de IPTU e R$4,43 de juros/multa;
- R$17,00 referente a 2012, correspondente apenas a IPTU;
- R$28,90 referente a 2013, correspondente apenas a IPTU.
  Portanto, o valor total pago a maior é de R$160,28.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
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) 
Em detida análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MIRIAN CAMPOS JORDÃO recolheu valor a maior de 
R$160,28 (cento e sessenta reais e vinte e oito centavos) do IPTU referente aos anos fiscais de 2009,2010,2011, parcelas 04, 05 e 06 do exercício 
de 2012 e cota única do exercício de 2013, incidente sobre o imóvel cadastrado sob o nº 01.19.004.0016.000 sobre a área de 445,00m², quando 
a área correta é 360,00m², conforme Nota Técnica de medição do lote assinada por Franco Lopes Lacerda, engenheiro agrimensor da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Coordenação. 
No entanto, efetuando as devidas correções no cadastro do imóvel, o IPTU exercício 2012 ficou com um saldo devedor de  R$5,52 (cinco reais e 
cinqüenta e dois centavos), devendo o mesmo ser compensado no crédito da requerente, ficando um valor a ser restituído de R$154,76 (cento 
e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos.)
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:



Brumadinho, 10 de março de 2014 Página 9 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 142

"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

1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pela contribuinte MIRIAN CAMPOS JORDÃO;
2. Determino a restituição do valor pago a maior de R$154,76 (cento e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos), incidente sobre o 
imóvel de índice cadastral nº 01.19.004.0016.000, devendo a restituição ser paga por meio de Cheque Administrativo em nome de MIRIAN 
CAMPOS JORDÃO;
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
a mesma ciente de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias; 
5. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabe-
lecido no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 101/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE:  GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 576/2012, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, “requer lança-
mento da área edificada bem como isenção de IPTU do imóvel de inscrição cadastral nº 01.25.0020.0021.000, nos termos da lei 060/2010 com 
as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do contribuinte, histórico de crédito, comprovante de residência, cópia da 
Escritura Pública de Doação do imóvel em referência e Declaração de Responsabilidade de Irani de Paula Mota.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel, Laudo de Vistoria n° 019/2014, elaborado 
pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, proprietário do imó-
vel de índice cadastral nº 01.25.020.0021.000, situado na rua Camélia, nº 100, Bairro Progresso Casa Nossa, neste município, alcança o benefí-
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B R U M A D I N H O

cio da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, 
quais sejam:
a)O imóvel em estudo possui área total de 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados);
b)O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Municí-
pio; 
c)O imóvel em estudo possui área edificada de 92,80m² (noventa e dois metros e oitenta decímetros quadrados) conforme Laudo de Vistoria 
elaborado pela Fiscal de Obras do Município; 
d) O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da 
área edificada, bem como o cancelamento do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2012 e 2013 incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.020.0021.000 de propriedade de GERALDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA, em face das informações cadastrais fornecidas 
pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de fevereiro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. 132/13- Const. UBS Sapé. Vig.: 20.12.13 a 19/09/14. Cont.: Construtora 2A Ltda. Vr. est.: R$351.789,26. 
Concorrêcia 02/13. José Paulo S. Ataide- Sec. Mun. Saúde.

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. FMS 031/14- Prest. serv. internação de D.A.O. p/ trat° dependência química. Cont.: As. Rec. Educação, 
Saúde, Trabalho. Vr. est.: R$3.720,00. Vigência: 07.02.a 06.08.14. Disp. Lic. 003/14. José Paulo S. Ataíde- Sec. Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: 032/14- Prest. serv. internação de J.H.G.M. p/ trat° dependência química. Cont.: Reinaldo B. S. Eireli. Vr. est.: 
R$10.000,00. Vigência: 10.02 a 09.08.14_. Disp. Lic. 004/14. José Paulo S. Ataíde- Sec. Mu. Saúde.
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