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Prefeitura iniciará as
Pré-conferências de saúde

Encontros serão realizados entre 18 de maio e 3 de junho nas comunidades e bairros do município

A Prefeitura iniciará nos 
proximos dias as Pré-Con-
ferências de Saúde no 
município,  que é uma das 
etapas preparatórias para 
a realização da 13ª Confe-
rência Municipal de Saú-
de de Brumadinho. Re-
alizada a cada 2 anos, a 
conferência terá como te-
ma este ano, “Saúde Pú-
blica de Qualidade para 

Foto: Thiago França Duarte
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Cuidar bem das pessoas: 
Direito do Povo Brasileiro”. 
A conferência acontecerá 
nos dias 3 e 4 de julho. 

As Conferências de 
Saúde são espaços de-
mocráticos de constru-
ção da política de Saú-
de, onde os cidadãos, 
trabalhadores, gestores, 
associações comunitá-
rias, dentre outros, têm a 

oportunidade de discu-
tir e avaliar a situação de 
saúde no município, Es-
tado e/ou País, propon-
do assim, propostas para 
melhorar a qualidade da 
assistência prestada. 

É importante que a 
população participe de 
forma ativa nesses en-
contros, pois são nas Pré-
-Conferências que serão 

eleitos representantes 
de cada comunidade pa-
ra votar essas propostas 
no dia da Conferência de 
Saúde. Este ano, em es-
pecial, temos também a 
tarefa de eleger Delega-
dos Estaduais, represen-
tantes do município de 
Brumadinho, que partici-
parão da Conferência Es-
tadual de Saúde. 
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Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA 69
DISPENSA  

19
Art. 24 – inciso II

Aquisição de 2 ar condicionado por-
tátil, a pedido da Execução fiscal/ 

Procuradoria
R$3.798,00

SUPRILIDER COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA 68
DISPENSA  

18
Art. 24 – inciso II

Contratação de empresa para limpeza, 
higienização, manutenção e conferencia 
de ar condicionado, a pedido da Secreta-

ria Municipal de Governo.

R$380,00 AR COOL LTDA- ME

Secretaria Municipal da Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0716/2014 E 0715/2014
REQUERENTE: HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Retificação
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 28/04/2015, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto 
municipal nº 051/2013, foram os autos levados a julgamento pelo Presidente – Cerson Machado Filho e seu vice – Presidente – Marcia Ferreira 
da Fonseca, e por unanimidade proferiram a seguinte decisão:
Destarte, alinho-me á decisão, de primeira instância, para, NEGAR PROVIMENTO ao pedido da requerente Hidrobras Águas Minerais do Brasil 
Ltda, acostado aos autos do PA 716/2014 as fls. 21 a 47.
Deve ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa, a requerente – Hi-
drobras Águas Minerais do Brasil Ltda , para tomar ciência da mesma, e querendo, se manifeste no prazo legal, bem como, seja ainda, publica-
do no Diário Oficial desse Município – DOM, conforme Lei 1983/2013 e decreto municipal nº 160 de 14 de junho de 2013.
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 28 de abril de 2015.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 023/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 08 de maio de 2015.
Á
EMPRESA: Emicon Mineração e Terraplanagem Ltda - ME
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 16.679.953/0002-49.
NSCRICAO ESTADUAL: 090616247.01-25
Endereço: Faz. Dos Queias, s/n, Zona Rural.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.

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 
Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
      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 
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Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefo-
ne e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida de 
Minério de Ferro, preço unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumpri-
mento da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes 
tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, 
livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quais-

quer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

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

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 0024/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 08 de maio de 2015.
Á
EMPRESA: Instituto Inhotim.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 05.422.243/0002-12 
INSCRICAO ESTADUAL: 090387663.01-70
Endereço: Fazenda Inhotim, Rua B,n° 20.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar copia doas telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÂO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefo-
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ne e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação na Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumpri-
mento da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes 
tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, 
livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quais-

quer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

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

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 025/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 08 de maio de 2015.
Á
EMPRESA: Mineradora Rio Bravo
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.185.361/0001-61.
NSCRICAO ESTADUAL: 001.070.589.00-66
Endereço: Rua Antonio Silvério, 172, Tejuco, Área 02.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefo-
ne e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida de 
Minério de Ferro, preço unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumpri-
mento da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes 
tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
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LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, 
livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quais-

quer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

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

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 026/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 08 de maio de 2015.
Á
EMPRESA: CBM Consorcio Brasileiro de Minerações Ltda
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 22.427.090/0001-34.
NSCRICAO ESTADUAL: 090671099.00-13
Endereço: Rod. Fernão Dias, Br 381, Sn, KM 463.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefo-
ne e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida de 
Minério de Ferro, preço unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumpri-
mento da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes 
tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
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20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, 
livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quais-

quer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

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

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 027/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 08 de maio de 2015.
Á
EMPRESA: U&M Mineração e Construção SA
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 18.540.906/0022-99.
NSCRICAO ESTADUAL: 408.220.052.04-59.
Endereço: Rua Maria de Lourdes Pereira, 626, Silva Prado.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTES TOMADOS
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefo-
ne e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
DADOS DAS TRANSFERÊNCIAS/CONSUMO
Declaração em papel timbrado, devidamente assinada pelo responsável da empresa informando a quantidade transferida/consumida de 
Minério de Ferro, preço unitário destas transferências/consumo. 
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscali-
zação, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumpri-
mento da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes 
tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
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livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quais-

quer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS perten-
cente aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997



Brumadinho, 8 de maio de 2015 Página 7 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 424

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

DOM
BRUMAD INHO

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

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO QUE VENCIDOS OS PRAZOS RECURSAIS QUANTO AO JULGAMENTO DA 1ª 
FASE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 001/2015 (CONSTRUÇÃO DE CAPELAS VELORIO),  E NÃO HAVENDO PROTOCOLO 
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS OU QUALQUER QUESTIONAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
À AV. INHOTIM - 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG,  FICA MARCADO PARA O PROXIMO DIA 13/05/2015 ÀS 09:00 HORAS A ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Brumadinho – Homologo PP 12 / 15, cujo objeto trata da aquisição de desinfetante concentrado a base de quartenário 
de amônia, para o setor de almoxarifado, mediante fornecimento parcelado, sendo vencedora a empresa: Now Quimica Industria e Comér-
cio Ltda – EPP - item 01. Valor total: R$2.317.50 Brumadinho, 07 de maio de 2015 - José Paulo Silveira Ataíde - Gestor do Fundo Municipal de 
Brumadinho.

Prefeitura Mun. de Brumadinho: Ratifico, conf. art. 24, X, Lei 8666/93, Disp.Licitação p/ loc.imóvel sito à Rua José da Silva Fernandes, nº 157, 
Lourdes, Brumadinho : Angelo Giovanini Murta. Vr mês : R$4.750,00. Antonio Brandão – Prefeito Municipal.
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