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Prefeitura alerta sobre riscos de 
armazenamento de água

Recipientes podem se transformar em criadouros do 
mosquito da dengue

Apesar do baixo risco para 
um surto de doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti 
em Brumadinho, a Prefeitu-
ra alerta a população sobre o 
aumento de potenciais cria-
douros do mosquito em reci-
pientes que estão sendo usa-
dos para armazenar água por 
causa da crise hídrica.

No período chuvoso, se-
gundo técnicos da Secreta-
ria Municipal de Saúde, há 
o risco de maior contamina-
ção, já que as larvas do mos-
quito, responsável pela trans-
missão da dengue e da febre 
chikungunya, precisam de 
água limpa e parada para se 
desenvolver. Chuvas e altas 
temperaturas são combina-
ções ideais para os criadou-
ros.

O ovo do Aedes aegypti 
pode sobreviver até 450 dias, 
mesmo se o local onde foi de-
positado estiver seco. Como 
são muito resistentes, a po-
pulação deve ficar atenta por-
que, com o retorno das chu-
vas e o acúmulo de água, os 
ovos podem eclodir e o risco 
de um novo surto aumenta.

Como a proliferação do 
Aedes aegypti ocorre de for-
ma rápida, além das iniciati-
vas da Prefeitura, é importan-

Talles Costa

Encosta da Serra da Moeda | Foto: Luiz Carlos
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Caixas D'água devem ser fechadas e limpas. 
Abertas podem ploriferar o mosquito

te que a população também 
colabore para interromper o 
ciclo de transmissão e con-
taminação. Em 45 dias de vi-
da, um único mosquito pode 
contaminar até 300 pessoas.

Por isso, é importante 
combater o mosquito e evitar 
que ele apareça. A regra bási-

ca é não deixar a água, prin-
cipalmente limpa, parada em 
qualquer tipo de recipiente.
Prevenção

A melhor forma de se evi-
tar a dengue é eliminar os lo-
cais onde a água se acumula, 
como latas, embalagens, co-
pos plásticos, tampinhas de 

refrigerantes, pneus velhos, 
vasinhos de plantas, jarros de 
flores, garrafas, caixas d´água, 
tambores, latões, cisternas, 
sacos plásticos e lixeiras. Cai-
xas de água também devem 
ser limpas constantemente e 
mantidas sempre fechadas e 
bem vedadas.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 47 DE 12 DE MARÇO DE 2015.
“Concede isenção de tributos de competência municipal a contribuintes, nos termos da Lei Complementar 049/2006.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o art. 62 do Código Tributário Municipal que dispões:
“Art. 62 - A concessão de isenção por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não po-
derá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.”
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei complementar nº 049/2006 que estabelece condições e procedimentos para con-
cessão de isenção para o caso de portadores de doença grave, contagiosa ou incurável; 
CONSIDERANDO o requerimento e a documentação constante no Processo Administrativo Tributário nº 000785/2015, autuado pelo Departa-
mento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda;
DECRETA: 
Art. 1º - Fica concedida isenção de tributos municipais ao contribuinte CLAUDIO ENRIQUE FERREIRA inscrito no CPF sob o nº 017 386 956 46, nos 
termos do art. 1º da Lei Complementar nº 49, de 17 de junho de 2006.
Art. 2º - A isenção de que trata o artigo anterior retroage à data em que foi requerido o benefício fiscal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 12 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Ata da 259° (ducentésima quinquagésima nona) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Aos 13 (treze) dias do 
mês de janeiro de 2015, às 09h30min, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Brumadinho-MG, Cep 35460-
000, deu-se início sendo a pauta: 1) Leitura e aprovação da ata anterior; 2) Plano de Aquisição de Alimentos; 3) Repasse da Verba do Rodeio; 4) 
Comissão de Fiscalização; 5) Informes da mesa e outros assuntos. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes conselheiros: Liolina 
Maria Assis Santos (TITULAR: Trabalhadores da Área de Assistência Social); Vilma de Lourdes Pereira Campos (TITULAR: Secretaria Municipal de 
Saúde), Edson Ferreira de Amorim (TITULAR: Conselho Central de Brumadinho); Antônia de Sena Souza (SUPLENTE: Associações Comunitárias 
do Município); Maria de Lourdes de Souza Cardoso (TITULAR: Secretaria de Ação Social); Mucio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria de Administra-
ção). Participantes: Itamar José Barbosa (Secretaria de Ação Social), Viviane Vieira (Orientadora Profissional) e Naiane Lacerda (Chefe de Setor).  
A Vice-presidente, Sra. Liolina justificou a ausência da presidente, Sra. Dilma, pois a mesma estava em reunião do PPA. Realizou a leitura da ata 
da reunião anterior, aprovaram e assinaram.  Deu  informações sobre o Plano aquisição de Alimentos (PAA). O Sr. Edson falou do procedimento 
que as entidades deverão seguir. A Sra. Liolina informou para os conselheiros que as entidades possuem um cartão. O Sr. Itamar disse que o PAA 
é um programa de referência para outros Municípios implantarem. O Sr. Edson falou do Lar dos Idosos e do Conselho Central. O Sr. Múcio falou 
da maneira que deve proceder a fiscalização, que se faz necessário formar uma comissão para que a fiscalização possa acontecer. A Sra. Liolina 
informou que os certificados da verba do Rodeio serão entregues pelo Prefeito aos representantes das entidades. Deu informações sobre a 
comissão de fiscalização que foi formada. O Sr. Edson informou que a Sra. Ivânia Fátima sofreu um acidente e por esse motivo não participou da 
fiscalização. Os conselheiros falaram sobre a verba que a Secretaria de Agricultura recebe e quer comprar os produtos agrícolas dos pequenos 
produtores. O Sr. Itamar falou do piso mineiro e apresentou o demonstrativo. Informou que o Estado não repassou nenhum recurso para a con-
ta do Município e disse que no próximo mês vai apresentar novamente.  Salientou que o  Sr. Diógenes deverá utilizar os valores para o auxílio 
moradia, pois no ano de  2015 não há nenhum reenvio em dotação orçamentária e que as fichas implicam na utilização do recurso. Falou da 
redução de números com relação aos atendimentos do CRAS. Após explanação do demonstrativo, fora aprovado por maioria absoluta. Nada 
mais havendo a declarar, eu, Naiane Lacerda, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes:

Ata da 260° (ducentésima sexagésima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Aos 12 (dose) dias do mês de 
fevereiro de 2015, às 09h30min, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Brumadinho-MG, Cep 35460-000, 
deu-se início sendo a pauta:  Sendo a pauta: 1) Leitura e aprovação da ata anterior; 2) Apresentação de contas do SUAS; 3) Plano de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA); 4) Informes da Mesa e outros assuntos. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes conselheiros: Dilma 
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Gonçalves de Castro Silva Araújo (PRESIDENTE/TITULAR – Associação das Mulheres do vale do Paraopeba – AMVP); Liolina Maria Assis Santos 
(VICE-PRESIDENTE/TITULAR – Trabalhadores da Área de Assistência Social); Vilma de Lourdes Pereira Campos (TITULAR – Secretaria Municipal 
de Saúde); Ana Emília Coelho Diniz (TITULAR – Secretaria de Educação); Antonia de Sena Souza (SUPLENTE – Associações Comunitárias do Mu-
nicípio); Ivânia de Fátima Duarte (Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção), Maria de Lourdes de Souza Cardoso (TITULAR – Secretaria Municipal 
de Ação Social), Múcio Ananias Lara (TITULAR – Secretaria Municipal de Administração); Participantes: Itamar José Barbosa (Secretaria de Ação 
Social), Rogério Luzia Fernandes Maciel (Secretário – Secretaria de Ação Social), Christie Temporim de Almeida (Secretário Executivo da Casa dos 
conselhos); Viviane Vieira (Orientadora Profissional) e Naiane Lacerda (Chefe de Setor). A Presidente, Sra Dilma, deu abertura à reunião e passou 
a palavra para a Sra. Liolina. A Sra. Liolina informou que o atendimento de fortalecimento de vínculo não está funcionando porque o CRAS terá 
que ir para outro imóvel por questão de espaço, pois não está suportando a demanda, falou da dificuldade de encontrar um imóvel que tenha 
espaço suficiente para desenvolver as atividades. O Sr. Rogério informou que já conseguiram o imóvel e que a mudança acontecerá no menor 
tempo possível. A Sra. Liolina falou da dificuldade das técnicas no SCFV com as gestantes, pois as mesmas não são comprometidas com a docu-
mentação necessária para o kit natalidade da Lei Municipal. O Sr. Múcio apresentou dois casos de abuso que ocorrera na cidade e salienta que 
é muito preocupante. O Sr. Itamar apresentou a prestação de contas do SUAS para os conselheiros, que fora apresentado por unanimidade. A 
Sra. Dilma disse que o PAA está ajudando as entidades. A Sra. Maria de Lourdes falou sobre o horário das reuniões, que deve ser alterado por 
não estar dando quórum. Os conselheiros pediram para colocar em votação, definiram que após a Conferência os conselheiros definirão se irá 
haver ou não a alteração. O Sr. Christie falou sobre a pré-conferência e pediu para os conselheiros darem sugestões de temas. Os Conselheiros 
pediram para o Sr. Christie ficar atento às questões da pré-conferência. A Sra. Dilma disse que está à disposição para o que for necessário.  O Sr. 
Múcio disse ser necessário montar uma comissão para a organização da pré-conferência. A Sra. Liolina disse ser necessário realizar a fiscalização 
das entidades. A Sra. Antônia falou sobre os projetos “ASCOCOMAS” e apresentou as dificuldades que tem com para conseguir contratar moni-
tores. Informou que a demanda de aluno é pequena. O Sr. Múcio perguntou para a Sra. Antônia qual o valor desta prestação de serviço. A Sra. 
Antônia respondeu que se trata do valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais) por cada monitor, após projeto apresentado, fora aprovado por 
maioria absoluta. Nada mais havendo a declarar, eu, Naiane Lacerda, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada 
pelos presentes:

Aos 12 (dose) dias do mês de março de 2015, às 08h30min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha Maia, n° 81, Centro, 
Brumadinho-MG, Cep 35460-000, deu-se início à Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Sendo a pauta: 1) 
Apresentação da Coordenadora da Casa dos Conselhos; 2) Prestação de contas; 3) Avaliação de Entidades; 4) Formação de Comissão para a 
Conferência de Assistência Social. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes conselheiros: Liolina Maria Assis Santos (TITULAR: 
Trabalhadores da Área de Assistência Social); Vilma de Lourdes Pereira Campos (TITULAR: Secretaria Municipal de Saúde), Ana Emília Coelho 
Diniz (TITULAR – Secretaria Municipal de Educação), Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo (TITULAR – Associação das Mulheres do Vale do 
Paraopeba – AMVP), Laura do Rosário Pereira Villefort (SUPLENTE – Conselho Central de Brumadinho),  Antônia de Sena Souza (SUPLENTE – As-
sociações Comunitárias do Município), Rafaela Maia (SUPLENTE – Secretaria de Ação Social), Maria de Lourdes de Souza Cardoso (Secretaria de 
Ação Social). Convidados: Itamar José Barbosa (Secretaria de Ação Social), Catarina de Sena Ângelo Leite ( Pastoral da Criança), Marilda Leijoto 
(Secretaria Municipal de Turismo), João de Oliveira (Art Brum), Viviane Vieira (Orientadora Profissional) e Naiane Lacerda (Chefe de Setor). A 
presidente Sra. Dilma, deu início à reunião. A Sra. Viviane apresentou a Coordenadora da Casa dos Conselhos, Sra. Geisi Las Cas aos conselheiros. 
O Sr. Itamar informou  que o recurso do piso mineiro que estava parado em conta, passou a aser utilizado para pagamento do auxílio moradia. 
Disse que o piso mineiro veio como bola de neve e que boa parte do recurso não era utilizada. Informou que cada conta tem especificidades. 
A Sra Ana Emília disse que se trata de um problema de gerência. Os conselheiros discutiram acerca do assunto. Disse que seria interessante 
especificar qual recurso será utilizado para realizar a compra. Disse que se ao decorrer do ano tiver garantido alimentação, materiais e oficinas e 
caso sobre dinheiro em caixa, pode-se pensar em utilizar a verba que sobrar para aquisição de carro, por exemplo. Os conselheiros aprovaram a 
prestação por unanimidade referente ao SINSUASMG no mês de fevereiro de 2015, sendo CRAS, CREAS e Piso Mineiro.  A Sra. Liolina falou sobre 
a AMVP, disse que a semente que fora lançada tem sido germinada, que é bem estruturada, que os participantes são oriundos do CAPS e CRAS 
da violação da lei Maria da Penha. Disse que o SCFV -Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos está suspenso  do CRAS devido a  
logística. Enfatizou que é importante o trabalho de rede com associações e Secretaria Municipal de Ação Social pode dar apoio. A Sra. Dilma deu 
espaço para que a entidade “Art Brum” se apresentasse, após apresentação, solicitou a inscrição junto ao Conselho. A Sra. Ana Emília disse que a 
tipificação tem que estar no Estatuto. Resolução 109. Essa tipificação informa quais são os itens que caracterizam serviços socioassistenciais. A 
Sra. Marilda, disse que para haver alterações, a entidade deve estar inscrita no Conselho. Falou do trabalho que desenvolvem com a vulnerabili-
dade social, que isso não está esclarecido no Estatuto, mas que já realizam tal trabalho e que devem definir em qual área irá atuar, educacional 
ou saúde. A Sra. Ana Emília informou que saúde não está tipificado. A Sra. Marilda disse: “o que a entidade quer é a inscrição no Conselho para 
requerer Utilidade Pública”. A Sra Ana Emília informou que quando realizam a inscrição no Conselho está dizendo que a entidade presta Serviço 
Socioassistencial. A Sra. Marilda leu o Estatuto do “Art Brum” para os conselheiros e esclareceu. A Sra. Ana Emília leu a tipificação e pediu para o 
Sr. João observar se a entidade se enquadra nos requisitos. A Sra. Ana Emília explicou que a entidade “Art Brum” deverá modificar o seu Estatuto 
para que possa se enquadrar na tipificação e adquirir a inscrição junto ao Conselho. A Sra. Liolina disse ao Sr. João, que mesmo não podendo 
ter a inscrição junto ao Conselho nesse momento, que não desista. A Sra. Ana Emília orientou o Sr. João o que deve haver no Estatuto. Definir 
o foco do atendimento. Especificar no Estatuto o serviço Socioassistencial que será trabalhado. Enfatizou que o objetivo não pode ser cultural, 
mas sim Socioassistencial e que esse trabalho Socioassistencial pode ser alcançado através de serviços culturais. A Sra. Ana Emília informou 
que houve uma CPI das Entidades em 2001, que o Conselho Nacional fez essa tipificação para atender somente serviços Socioassistenciais. 
Orientou ao Sr. João, que antes de registrar as alterações, que utilize um auxílio jurídico para verificar se atende/enquadra na tipificação. Diante 
dos impedimentos legais, os conselheiros não aprovaram a Inscrição. A Sra. Marilda e o Sr. João agradeceram os conselheiros pelas orientações 
e despediram-se. A Sra. Dilma leu a minuta da ata do dia 13 de janeiro de 2015 e 12 de fevereiro de 2015. Os conselheiros fizeram alterações, 
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aprovaram e assinaram. A Sra. Dilma deu os informes e discutiu com os conselheiros. Informou que a Secretária Executiva deverá participar de 
todas as Reuniões da União dos Conselhos e representante da Sociedade Civil. Disse que se os conselheiros quiserem, poderá agendar uma data 
para receberam uma palestra para saberem o que é ser Conselheiro e o que compete.  Os conselheiros discutiram sobre os usuários. A Sra.Vilma 
questionou o fato de não estar sendo convocada para participar da Comissão fiscalizadora, uma vez que ela faz parte da mesma. A Sra. Dilma 
falou sobre a Conferência, que deve acontecer antes do mês de setembro. A Sra Ana Emília informou que o Governo Federal faz uma resolução 
e estipula o prazo máximo para a realização da Conferência. Formaram Comissão para a Conferência, sendo composta pelas conselheiras, Sras 
Dilma, Liolina, Antônia, Maria de Lourdes, Vilma e Catarina. A Sra. Maria de Lourdes apresentou ao Conselho Relatórios da Fiscalização realizada 
nas entidades Kairós, Instituto Casa Branca, Rosa Mística e Sathya Sai. Os conselheiros discutiram acerca dos assuntos expostos. A Sra Ana Emília 
disse que os conselheiros devem confiar, desconfiando. Disse que até onde vai o conhecimento dela, a Kairós em Piedade atende famílias e não 
adolescentes. Sugeriu esperar a autorização do CMDCA para depois o Conselho (CMAS) liberar o certificado e tal sugestão fora acatada pelos 
conselheiros. Do “Instituto Casa Branca”, ficou definido por unanimidade pelos conselheiros, que a Entidade não se enquadra nos Serviços Socio-
assistenciais. Irão encaminhar a Instituição para a Secretaria de Meio Ambiente. Da “Igreja Rosa Mística”, não se enquadra nos Serviços Socioas-
sistenciais, sendo negada inscrição por unanimidade dos conselheiros, e por último, Escola Sathya Sai, também negado por unanimidade pelos 
conselheiros, pois não se enquadra. As entidades serão comunicadas oficialmente pelo Conselho. A Sra. Dilma leu o Plano de Readequação de 
Trabalho do “Projeto ASCOCOMAS”. A Sra. Antônia está pedindo remanejamento do recurso. Disse que o alongamento está sendo feito no PSF. 
Os conselheiros aprovaram por unanimidade. A presidente Sra Dilma encerrou a reunião. Nada mais havendo a declarar, eu, Naiane Lacerda, 
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes:

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Retificação de Homologação:  Pregão Pres.110/14 Aquis. de câmera e equip fotográfico, cartão de memória, p/ a 
Sec. de Governo Onde se lê: valor Total: R$48.310,00  ; leia- se: Valor Total: R$49.040,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Prefeitura de Brumadinho/torna Público Retificação: Dispensa nº08/2015 Processo: 29/2015, Aquisição de material elétrico a pedido da Secreta-
ria Municipal de Administração: Loja Elétrica Ltda, no valor de R$3.039,82 Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000783/2014 
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  -  IMPUGNAÇÃO DE NFLD – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
REQUERENTE: CECÍLIA SOARES CORRÊA E CLÉRIA SEBASTIANA VIEIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000783/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual as Requerentes  Cecília Soares Corrêa e Cléria Sebastiana Vieira pleiteiam isenção de IPTU 
tendo em vista que restou  caracterizada ser Área de Preservação Permanente  - APP -  em toda área do lote de propriedade das mesmas; im-
pugnam as NFLDs nºs 000328/2011 e 00430/2013 tendo em vista o pedido de isenção apresentado em 2010, sem, contudo, obter resposta; 
por derradeiro, pugnam pelo cancelamento do crédito tributário em Dívida Ativa e clamam pela retirada da cobrança judicial por ser de justiça.
O presente requerimento veio instruído com cópia do pedido de isenção com data de 09 de março de 2010, cópia do ofício nº 077/2007 e 
respectivo Laudo de Vitoria/Parecer Técnico, ambos da lavra de Técnico Ambiental e Fiscal Ambiental da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
O DAF oficiou o Setor de Execução Fiscal do Município.  Fez juntada do Boletim Imobiliário.
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
O LAUDO DE VISTORIA/PARECER TÉCNICO exarado pelo Técnico Ambiental e Fiscal Ambiental, de fls. 05/07 dos autos, relata que o imóvel consti-
tuído pelo lote nº 05 da quadra 10 do Bairro Retiro do Chalé, na cidade de Brumadinho/MG,  de propriedade das requerentes: “Possui topografia 
irregular. Podemos observar que dentro do lote existe um brotamento de água, caracterizado como nascente.(...)assim caracterizando área de 
preservação permanente toda a área do referido lote.(...) Conforme constatamos no local a inclinação do terreno está acima de 45°(...).
É mister trazer elucidações acerca da incidência tributária sobre as áreas “non edificand” e limitações da propriedade. 
“(...) entendem-se por “áreas non-aedificandi” as áreas não edificáveis, isto é, áreas onde é impedida por questão de segurança (faixas de domínio 
de rodovias e ferrovias, por exemplo) ou para facilitar a operação de redes de equipamentos urbanos (como a rede pública passando em fundos 
de lotes, por exemplo) ou, ainda, por questões ambientais (margens de águas correntes e dormentes, por exemplo), podendo tais áreas estar 
inseridas nas áreas privadas (lotes) ou nas áreas públicas (sistema público de lazer ou área pública institucional).” (sublinhamos).
Nos casos trazidos pelo autor, o proprietário do imóvel não perde a propriedade da faixa non aedificandi, apenas sofre limitação administrativa 
que, segundo José dos Santos Carvalho Filho consiste e, “determinações de caráter geral, através das quais o Poder Público impõe a proprietários 
indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social” 
(manual d Direito Administrativo, Ed.Lumen Juris, 16ª Ed., 2006, pág. 658).
Como visto, se o imóvel objeto da limitação permanece com o seu titular, consecutivamente, é o contribuinte do IPTU.  A limitação administrati-
va não impede a utilização da área pelo proprietário, apenas impo-lhe obrigações, a fim de viabilizar que a propriedade atenda a sua verdadeira 
função social, ajustando-a aos interesses da sociedade, ainda que em detrimento dos direitos do proprietário do imóvel.
Ao se tratar da questão da base de cálculo do IPTU, qual seja o valor venal do imóvel, considerada a amplitude de sua utilização, conclui-se que 
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aquela (base de cálculo) irá variar de acordo com as características de cada imóvel.
Como de fato o município dispõe de mecanismo para considerar variações quanto a imóveis que possuem áreas non aedificandi, ou seja, a 
norma legal.   Ocorre, porém, que, no caso do imóvel em questão, embora seja constituído na sua totalidade por áreas que sofrem limitações na 
propriedade, este não preenche requisto estabelecido pela legislação municipal. 
Vejamos, então, o que estabelece a legislação municipal acerca das áreas de “vegetação nativa” e “áreas de preservação permanente (APP) situ-
adas:  
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 seguintes 
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)
Os dispositivos acima transcritos são  de  fácil entendimento, porém,  mister se faz frisar que a lei limita seus destinatário ao estabelecer que 
somente os imóveis (terrenos ou lotes) que possuem área acima de 1.600 m² (um mil e seiscentos metros) serão atingidos pelo benefício da 
redução de 90% (noventa por cento) da base de cálculo do imposto incidente sobre as áreas de vegetação nativa. A norma é taxativa e não 
admite interpretação adversa.
O outro dispositivo refere-se aos imóveis situados em área de expansão urbana que possuem metragem a partir de 5.000 m² (cinco mil metros 
quadrados) em  existindo  área de preservação permanente – APP-  terão seu valor fixado em R$ 5,00 (cinco reais) o metro quadrado.
De acordo com o Boletim de Cadastro Imobiliário Municipal, o imóvel ora em exame, de propriedade das requerentes , é constituído pelo lote 05 
da quadra 10 do Bairro Retiro do Chalé, na localidade de Casa Branca, município de Brumadinho/MG, cadastrado no Imobiliário Municipal sob 
o nº05.38010.0005.000.0000 possui área de apenas 1.520 m² (um mil quinhentos e vinte metros quadrados), cópia do mapa de localização do 
mesmo, pois não há nos autos cópia do Registro Público do imóvel. De acordo com a legislação municipal o Bairro Retiro do Chalé está situado 
dentro dos limites da área urbana do Município de Brumadinho, portanto, não pertence à área de expansão do município.      
Como visto as particularidades exigidas pela norma legal para concessão de  benefícios da redução da base de cálculo aos imóveis  que pos-
suem área de preservação permanente - APP’s - não estão presentes no imóvel de propriedade das requerentes, conforme se confere no mapa  
da localidade e espelho de lançamento do IPTU. Assim sendo o imóvel não preenche os requisitos indispensáveis para a obtenção do benefício 
pretendido.
Neste aspecto conclui-se, portanto, que nenhuma alteração poderá sofrer os lançamentos do tributo em questão.  Qualquer benefício somente 
poderá se dar por meio de lei, atendidas as exigências desta. 
Vamos a outras considerações:
O ofício do DAF Municipal  nº 112/2014 do DAF – SEFAM, às fls.16 dos autos, relata o ocorrido com a impugnação apresentada em 09 de março 
de 2010. Vejamos:
“(...) no ano de 2010 a contribuinte (Cecília Soares Corrêa e outras)  apresentou Requerimento (149/2010) solicitando  Isenção de IPTU, requeri-
mento este que não foi autuado.
Em data de 22 de agosto do corrente ano, a contribuinte compareceu no DAF em busca da Decisão Administrativa acerca de seu pedido. Ocorre, 
porém, que tal decisão não fora proferida, pois, na época, o Setor responsável pelo processamento dos Processos Administrativos Tributários 
não se encontrava instaurado,e assim os documentos se perderam.(grifamos)
A contribuinte apresentou novo Requerimento, ao qual fez juntada do Requerimento anterior (149/2010) formando, então, o PAT nº 000783/2014, 
o qual tem o condão de suspender a exigibilidade do tributo, retroagindo a 09 de março de 2010, data do primeiro Requerimento. 
Assim dispõe o art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988
Art. 5º - (...)
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação. (incluído pela ECnº 45/2004).
A Carta Maior estabelece também:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obede-
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).”
Dentre os princípios inerentes à Administração Pública previstos no artigo 37 da CF, supratranscrito, devermos ressaltar o Princípio da Eficiência, 
o qual determina que a administração pública deve agir com rapidez, presteza, perfeição e rendimento.
Aliado ao Princípio da  Eficiência estão o Princípio da Celeridade, que está ligado à redução do tempo, custos e atos do processo visando uma 
justiça mais eficiente, e o Princípio da Economia Processual e da Oficialidade, que determina que cabe à própria administração promover o 
andamento do processo administrativo. 
Extrai-se, portanto, que o processo administrativo, com base na atuação da própria Administração Pública, deve ser eficiente e célere, de forma 
a economizar o tempo e os gastos da Administração Pública. 
Como visto no relato do ofício 112/2014, devido ao extravio do requerimento e dos documentos que o instruíam, datado de 09 de março de 
2010, não ocorreu sua autuação, e assim o processo não teve seu devido andamento, ocasionando medidas impróprias de cobrança, pois,  de 
acordo com a documentação apresentada em 2014, a exigibilidade do tributo estaria suspensa.
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De acordo com o art. 151do CTN “as reclamações e os recursos, no termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspende 
a exigibilidade do crédito tributário.”
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porém, não tem o condão de suspender a incidência de juros de mora sobre o crédito tri-
butário, previsto no artigo 161 do CTN.
Porém, a fluência dos juros de mora durante todo o verter do processo não encontra respaldo na legislação vigente quando a própria Adminis-
tração Pública é responsável pela demora na solução do litígio posto a sua apreciação, que perdurou pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Assim, com arrimo no Princípio da Razoabilidade,  deve-se considerar a data final para incidência de juros de mora e multa a data da notificação 
do lançamento do débito em Dívida Ativa  - NFLD nº 000430/2013, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu  em 06 de novembro de 2013. 
Este é, no entendimento da Administração, um tempo razoável de duração do processo que, se devidamente processado,  a Fazenda Pública 
Municipal teria proferido decisão acerca do pedido das Requerentes.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) NEGO PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelas contribuintes CECÍLIA SOARES CORRÊA E CLÉRIA SEBASTIANA VIEIRA;
b) DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos originários dos créditos tributários lançados em Dívida Ativa referente o IPTU exercícios fiscais 2010, 
2011, 2012, 2013 e 2014,  consequentemente, as contribuintes devedoras  da Dívida Ativa oriunda do  IPTU exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012,  
2013 e 2014,  incidente sobre o imóvel  cadastrado sob o  nº 05.38.010.0005.000.0000, em nome das requerentes Cecília Soares Corrêa e Cléria 
Sebastiana Vieira;
c) DETERMINO a incidência de juros de mora e multa sobre os lançamentos originários até a data de 06 de novembro de 2013, data do recebi-
mento da NFLD nº 000430/2013 pelas Requerentes, sendo este um tempo razoável para a duração do processo;
d)  DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Fiscais do Município de Brumadinho, no prazo de 
20 (vinte) dias;
e) Sejam os presentes autos encaminhados à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previstos no artigo 
247 do CTM para o recurso de ofício.
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
– DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da suspen-
são da exigibilidade do tributo impugnado. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 06  março de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO–PAT Nº 000803/2013
REFERÊNCIA:  PEDIDO DE REMISSÃO/PERDÃO DE PENALIDADES
REQUERENTE: EDILAINE ADRIANA BRAGA - ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000000803/2013, 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 
pleiteia o não pagamento de juros e multa incidentes sobre as diferenças dos tributos recolhidos a menor, sob o escopo de que agiu de boa fé.
Instrui os autos apenas cópia da decisão Administrativa do PAT nº 000472/2013.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:   
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
§3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
LEI Nº 5.172/1966
Art. 175 – Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II – a anistia.
A anistia é a exclusão do crédito tributário relativo a penalidades pecuniárias e decorre sempre de lei. 
A Lei Complementar nº84/2014, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários, o Programa de Concessão de Anistia não mais se encontra 
em vigor, razão pela qual impossibilita a concessão do benefício ora requerido.
Lado outro, a alegação da requerente de que desconhecia a correta alíquota de ISSQN incidente sobre a atividade que exerce, ou mesmo, des-
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conhecia o enquadramento legal da atividade, vale ressaltar que tal desconhecimento não escusa o contribuinte do pagamento correto , nem 
mesmo do cumprimento das penalidades pecuniária prevista em caso de descumprimento, com previsto em preceito legal:
DECRETO-LEI   4.657/1942  (LICC)
Art.3º - Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a    
conhece.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pelo art. 3º da LICC:
a) NEGO PROVIMENTO a DEFESA ADMINISTRATIVA proposta pelo contribuinte EDILAINE ADRIANA BRAGA-ME;
b) DECLARO SUSBSISTENTE O LANÇAMENTO DOS JUROS E MULTAS incidentes sobre a diferença dos tributos recolhidos a menor.
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 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 000813/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: J.F.M. AGROPECUÁRIA LTDA 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 00813/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo através do qual a pessoa jurídica  J.FM AGROPECUÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.299.969/0001-00, 
com sede na na Estrada de Rodagem que liga Brumadinho a Bonfim/MG s/n, CEP 35.460-000, Brumadinho/MG, neste ato representada legal-
mente por seu sócio GLEYSON SACRAMENTO MONTEIRO, brasileiro, portador do CPF nº 932.608.496-53, residente em Contagem/MG, na Rua 
Aquário nº137, Bairro Jardim Riacho das Pedras,  CEP.: 32.241-160, Município de Contagem/MG, conforme documentos anexos, “Solicita a não 
incidência de ITBI relativo à transmissão imobiliária do Imóvel constituído por uma área remanescente de 91,00,00 has (noventa e um hectares) 
de terras de e uma casa de 04 (quatro) cômodos, denominado Fazenda dos Jacarandás, no Município de Brumadinho, dentro das divisas e con-
frontações constantes na Matrícula 15.690 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Brumadinho/MG. A solicitação tem como escopo 
a não incidência de ITBI sobre a transmissão do imóvel de propriedade, à época da constituição da empresa, em 11 de dezembro de 2012, do Sr. 
JOAQUIM FERNANDES MONTEIRO casado sob o regime de comunhão universal de bens  com NIVALDA BRAGA DO SACRAMENTO MONTEIRO, 
passando a integralizar o capital social da empresa, ora requerente.  
Instruem o presente PAT, cópia de Decisão Administrativa do PAT 481/2013, cópia da Matrícula Imobiliária nº 15.690 do CRI comarca de Bruma-
dinho/MG, três vias originais da Declaração para lançamento de ITBI “INTER-VIVOS”, cópia do Contrato de Constituição da empresa,  Compro-
vante de Inscrição no CNPJ, cópia de Certidão Conjuntada Receita Federal, cópia de Certidão Simplificada da JUCEMG,  cópias dos documentos 
pessoais dos sócios da solicitante e às fls.25/37, cópias de documentos relativos às obrigações sociais de empregados da empresa requerente.
Foi juntado Ofício nº0131/2015 da lavra do Sr. Agente Fiscal de Tributos que manifestou no sentido de conceder a suspensão da exigibilidade 
do tributo.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade pre-
ponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
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LEI  FEDERAL Nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou loca-
ção de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita opera-
cional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencio-
nadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 
referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor 
do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio 
da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1.765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI reportando-se ao texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
LEI MUNICIPAL Nº 1765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de bens 
imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas 
no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação do disposto 
nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer que 
as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher o 
imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a Solicitante NÃO possui em seu instrumento constitutivo 
como objeto social a atividade de COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS, mas a AIDADE DE 
SERVIÇOS RELACIONADOSCOM AGRICULTURA E PECUÁRIA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PLANTIO DE GRAMAS, o que afasta, a princípio, a 
incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária no que se refere às determinações contidas nos §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei nº 1.765/2009.
Observa-se que a aquisição do bem se deu na mesma ocasião da constituição da pessoa jurídica, ora requerente, e que o presente processo 
vem regularizar a integralização do capital social ocorrida em 11 de dezembro de 2012, quando o então proprietário do imóvel, hoje falecido 
segundo informação do representante legal da requerente, deu “De acordo com a Integralização do Capital Social. 
Em uma segunda análise, verifica-se que a pessoa jurídica entrou em atividade em data de 11 de dezembro de 2012, ou seja, na data da aquisi-
ção pretendida . Assim sendo deverá apurar-se a atividade preponderante da pessoa jurídica, ora Solicitante, referida no § 1º do art. 37 do CTN, 
levando-se em conta os 36 (trinta e seis ) primeiros meses seguintes à data da aquisição, nos termos do artigo § 3º do art. 3º da Lei Municipal
Da análise geral vislumbra que a pretensão da Solicitante em receber o benefício da “ não incidência do ITBI” merece guarida, EM CARÁTER SUS-
PENSIVO, tendo em vista que a pessoa jurídica J.F.M. AGROPECUÁRIA LTDA-EPP,  deverá, demonstrar a preponderância de suas atividades NO 
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES SUBSEQUENTES, PERANTE O FISCO MUNICIPAL.
Considerando que o Solicitante demonstrou suas atividades por meio Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício de 2014, 
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTOS DEMONSTRANDO PREPONDERÂNCIA DE SUA ATIVIDADES DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2012 
E 2013. A CADA TRÊS MESES DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM SUAS ATIVIDADES ATÉ  DEZEMBRO DE 2015.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Municipal 
nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado pela pessoa jurídica J.F.M. AGROPECUÁRIA LTDA no sentido de conceder do benefício da não 
incidência de ITBI na transmissão imobiliária do bem constituído por uma área remanescente de 91,00,00 has (noventa e um hectares) de terras 
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de e uma casa de 04 (quatro) cômodos, denominado Fazenda dos Jacarandás, no Município de Brumadinho, dentro das divisas e confrontações 
constantes na Matrícula 15.690 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Brumadinho/MG,  o qual veio  integralizar o capital social 
da Requerente;
b) RECONHEÇO A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS POR 
ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, pelo período de 12 (doze) meses;
c) DETERMINO:
c.1) Que a pessoa jurídica J.F.M AGRAPECUÁRIA LTDA – EPP  deverá, dentro 10 (dez) dias a contar do recebimento da intimação da presente 
decisão, apresentar comprovantes de suas atividades através de Balanço Patrimonial Analítico e de Demonstrativos de Resultados referentes os 
exercícios de 2012 e 2013, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente às aquisições em tela, 
sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
c.2) Que, no prazo do inciso c.1,  a cada 03 (três) meses, independente de notificação prévia,  apresente perante o fisco municipal, a preponde-
rância de suas atividades a partir do primeiro mês do ano de 2015, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência 
de ITBI referente às aquisições em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei;  
c.3) Que seja INTIMADO o contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respectiva 
certidão, ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
c.4)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para  que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, bem como regis-
trar observações junto ao Cadastro Imobiliário Municipal acerca das razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel 
cumprimento da presente decisão. 
d) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observado o prazo estabelecido no item b da presente, sejam os autos novamente enviados a esta 
Secretaria para fins de Decisão em caráter definitivo.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 25 de fevereiro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 011/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA, VASSOURAS, PAS, SACOS LIXO - ABERTURA: 30/03/2015 ÀS 9h – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – 
BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho -Homologo PP 58/14, ref. aq. de fios cirúrgicos, forn. Parc, venc: Bioline Fio Cirúrgicos Ltda – itens:01 a 
15, 26 e 27; Hospitalar Souza Lins Ltda- itens : 16 a 25.Vr  total: R$82.708,48.Brumadinho,13.03.15-José Paulo Silveira Ataide - Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho - Homologo PP nº03/15, ref. Prest. serviço de forn. refeição, tipo marmitex nº 08, p/os plantonistas da 
Uai de Piedade do Paraopeba, forn. Parc, venc.: Helena Karam Amorim Neta - ME - item: 01.Vr total: R$42.680,00. Brumadinho,13.03.15-José Paulo 
Silveira Ataide - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho -Homologo PP nº 07/15, ref. Prest.de serviços de locação de ambulâncias tipo UTI MÓVEL equipada, 
por 03 meses, venc.: Ouromed Serviço Móvel LTDA - item: 01. Vr  total: R$40.800,00. Brumadinho,13.03.15-José Paulo Silveira Ataide - Gestor do 
Fundo Municipal de Saúde.
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