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Tejuco e região recebem 
Prefeito Brandão e sua equipe

Moradores reivindicaram melhorias e serviços para as comunidades
O projeto “Bate Papo com 

o Prefeito” chegou à Comu-
nidade do Tejuco. O encon-
tro foi realizado na Praça do 
Tejuco, ao lado da Igreja Nos-
sa Senhora das Mercês. Em 
mais um encontro com a po-
pulação, o Prefeito Brandão e 
sua equipe de governo pude-
ram receber as reivindicações 
e verificar de perto as princi-
pais necessidades da popula-
ção local. 

Durante o encontro, os 
moradores solicitaram me-
lhorias no fornecimento de 

moradores e ressaltou a im-
portância do diálogo direto 
com a população para as me-
lhorias na qualidade de vida 
das pessoas e falou sobre o 
andamento de projetos, co-
mo por exemplo, melhorias 
na infraestrutura nestas co-
munidades, entre eles a as-
sinatura do termo de coo-
peração ambiental que vai 
garantir o asfaltamento de 
ruas no Parque da Cachoeira 
e na estrada que liga Alberto 
Flores à Tejuco. A previsão é 
que as obras começam no se-
gundo semestre. 

Thiago França

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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água, serviços de limpeza ur-
bana, segurança, transporte 
e no atendimento na saúde, 
além de melhorias nas ruas 
e estradas da região. Partici-
param também do debate, 
moradores das comunidades 
Córrego do Barro, Córrego 
do Fundo, Parque da Cacho-
eira e Assentamento Pastori-
nhas. Além da equipe de go-
verno, participou da reunião 
o Gerente do Distrito de Ibiri-
té e o representante da Copa-
sa, Wanderson Reis.

O Prefeito Brandão agra-
deceu a receptividade dos 

O Bate Papo com o Prefei-
to têm como objetivo aproxi-
mar os moradores com o Exe-
cutivo e verificar de perto as 
principais necessidades da 
população local. Toda a equi-
pe de governo com seus se-
cretários e diretores dos de-
partamentos participaram 
dos trabalhos fazendo ano-
tações do que precisa ser fei-
to em caráter de urgência e 
também projetos e suges-
tões colocados pela popu-
lação. O próximo “Bate Papo 
com o Prefeito”, com local e 
data será divulgado nos pró-
ximos dias. 

Brumadinho, quinta-feira, 24 de abril de 2014  Ano 2 Edição 172

Brandão falou sobre o andamento dos 
projetos e futuras obras para Tejuco e região
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Atos do Executivo | Convênio

Nº   09/2014
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI ESTABELECEM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – UNDIME-MG E O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO.
A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais – UNDIME-MG, aqui apenas UNDIME-MG, entidade civil, 
sem fins lucrativos, CNPJ nº 23.840.622/0001-23, com sede em Belo Horizonte, representada por sua Presidente Maria Cristina Dias Barbosa, CI 
M – 3.924.232 SSPMG e do CPF 511.076.007.15, residente e domiciliada na Rua Ladainha, 358 – Centro, Nanuque e o Município de Brumadi-
nho, doravante apenas MUNICÍPIO, CNPJ 18.363.929/0001-40, representado por seu (sua) Prefeito (a), Antônio Brandão, Carteira de Identidade 
nº M 590.536, CPF 075.812.206-30, domiciliado (a) na Rua Afrânio Castanheira, 204 – Bairro de Lourdes, Brumadinho/MG, com base na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, acordam celebrar o presente convênio a reger-se por cláusulas previa-
mente entendidas, expressamente aceitas e pelas quais se obrigam, a saber:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objetiva o presente convênio estabelecer parceria entre as partes, com finalidade de contribuir para a melhoria da 
educação básica no Estado de Minas Gerais, em especial oferecendo suporte técnico-pedagógico na gestão educacional do MUNICÍPIO.
DOS RECURSOS FINANCEIROS E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA SEGUNDA – Em conformidade com as disposições estatutárias da UNDIME-MG e Tabela de Contribuições vigente, cujos valores fo-
ram definidos pela Diretoria Executiva Nacional, conforme Tabela aprovada pelo Conselho Nacional de Representantes, o MUNICÌPIO repassará 
à UNDIME-MG, imediatamente após a assinatura deste instrumento jurídico, o montante de R$ 1.350,00 (Hum mil, trezentos e cinqüenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – Os recursos financeiros do MUNICÍPIO a serem repassados à UNDIME-MG correrão à conta da seguinte classificação 
orçamentária:
02.05.01-12.122.0011.2021-3.3.50.41.00
DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUARTA - Compete ao MUNICÍPIO:
a)Apoiar e colaborar financeiramente com as atividades da UNDIME/MG;
b)Repassar à UNDIME-MG a importância prevista na cláusula segunda deste convênio, de uma só vez, após a assinatura e publicação deste 
convênio;
c)Integrar-se às ações desenvolvidas pela UNDIME-MG na consecução de seus objetivos estatutários;
d)Acompanhar e avaliar a execução do presente convênio;
e)Comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na forma e no prazo legal, a assinatura, registro e publicação deste convênio;
f )Dar ciência dos termos deste convênio à Câmara Municipal, em conformidade com o parágrafo 2°, artigo 116, da Lei Federal nº 8.666/93.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Fica assegurado ao MUNICÍPIO o acesso, a qualquer tempo, aos atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com 
este convênio, no exercício de acompanhamento e avaliação da execução do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – A UNDIME-ME se obriga a:
a)Representar e articular os interesses da Gestão Educacional do MUNICÍPIO junto ao Ministério da Educação e do Desporto, Secretarias de 
Estado da Educação e da Fazenda, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e demais Órgãos e Instituições vinculadas à 
educação;
b)Produzir, desenvolver e divulgar informações e estudos relativos à Educação Básica pública, visando precipuamente à melhoria da qualidade 
do ensino e adequação à legislação educacional;
c)Propor e disseminar mecanismos e práticas que assegurem o atendimento ao ensino básico, numa perspectiva municipalista, buscando a 
universalização do atendimento e o alcance de padrões mínimos de qualidade;
d)Assessorar as Secretarias de Educação nos assuntos relativos à educação no âmbito de suas competências;
e)Organizar e realizar eventos para a capacitação continuada dos Dirigentes Municipais de Educação, assim como da equipe técnica-adminis-
trativa e pedagógica dos sistemas educacionais;
f )Atestar o recebimento dos valores transferidos pelo MUNICÍPIO.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CLÁUSULA SEXTA – A prestação de contas dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO pela UNDIME-MG será realizada mediante a 
disponibilização dos Balancetes Mensais e do Balanço Anual, devidamente aprovado pelo Conselho Financeiro da UNDIME-MG, formado por 
Secretários Municipais de Educação, acompanhado de relatório demonstrando e identificando a contribuição do MUNICÍPIO, assim como o 
montante de contribuições e atividades realizadas ao longo do exercício.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Integra ainda a prestação de contas da UNDIME-MG ao MUNICÍPIO o recibo emitido em nome do MUNICÍPIO, ates-
tando o recebimento dos valores transferidos de acordo com a cláusula segunda deste instrumento.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Todas as obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas decorrentes de contratações e prestação de servi-
ços financiados com recursos deste convênio são de responsabilidade da UNDIME-MG.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA - Este instrumento vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2014.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA OITAVA - A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento poderá 
acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pelo Município, independente de procedimentos 
judiciais
 DAS ALTERAÇÕES
CLÁUSULA OITAVA – Por acordo entre as partes, este convênio poderá sofre alterações em quaisquer de suas cláusulas, exceto a do objeto, me-
diante a celebração de termos aditivos.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA NONA – Este convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer um dos partícipes, bem 
como pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, desde que comunicado, por escrito, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias, resguardada a conclusão de ações já iniciadas.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o Foro de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente convênio, renunciando-se 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Aplicam-se a este convênio toda a legislação e normas vigentes sobre a matéria.
E, por estarem acordes, firmam os partícipes, perante 02 (duas) testemunhas, o presente ato em 02 (duas) via de igual teor e forma; para todos 
os efeitos jurídicos.
Brumadinho, 24 de Abril de 2014.
Maria Cristina Dias Barbosa
Presidente da UNDIME-MG

Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º 
Dispensa

Enquadra-
mento 
Legal

Especificação Quant.
Valor

Unitário
Valor total 
contratado 

Empresa

PA
92

33
Art. 24 – 
inciso II

Passagem aérea de ida e volta para as 
servidoras Simara de Oliveira Araújo e 
a Secretaria de Turismo e Cultura, Mar-
ta Gomes de Deus Boaventura, para 
participarem do Seminário Nacional de 
Trens Turísticos do Brasil, em Jaguariú-
na- SP, com saída no dia 24/04/2014..

02 R$ 991,96

R$ 991,96
B&L 

UNION 
TRAVEL 

LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário  nº 000129/2012 
REFERÊNCIA:  Impugnação de Lançamento  de Crédito Tributário - IPTU
REQUERENTE: MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
Loteamento Gran Royalle - Casa Branca
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinados e analisados os autos dos Processos Administrativos Tributários – PAT nº 000129/2012, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processos Administrativo, através do qual a empresa MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.820.679/0001-19, representada legalmente por seu sócio-gerente ,impugna os lançamentos dos créditos tributários realtivos à proprieda-
de territorial dos imóveis de sua propriedade que compõem o empreendimento Gran Royalle Casa Branca que constitui o Bairro do mesmo 
nome, razão pela qual requer revisão dos valores de IPTU exercício 2011, lançados para os lotes do empreendimento Gran Royalle Casa Branca,  
sob a alegação de que os valores cobrados do IPTU incidente sobre os lotes que compõe o loteamento são elevados. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, relação dos imóveis sobre os quais se pretende redução de tributo, Ata de Assem-
bleia Geral de Constituição da pessoa jurídica requerente, dois ofícios de nº 18/2011da Secretaria Municipal de Finanças, emitidos em 16 de 
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agosto de 2011 e 19 de outubro de 2011. 
O Departamento de Arrecadação Municipal fez juntada de ofícios encaminhados às Secretarias Municipais de Planejamento e Coordenação e 
de Obras e Serviços acerca do requerimento do contribuinte, bem como dos ofícios de resposta das respectivas Secretarias. 
O requerimento inicial não teve firma reconhecida de seu subscritor, sequer há similitude da assinatura do subscritor do requerimento com 
aquelas assentadas no documento constitutivo da requerente. O requerimento também não veio instruído por procuração.
Por meio do Ofício Fiscal nº 083/2012, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou sobre o pedido da empresa MGV Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Por questão de celeridade processual, uma vez que o feito já se encontra tardio em decorrência do acúmulo de processos, dou continuidade  
ao presente, mesmo sem a identificação do subscritor do requerimento inicial, facultando-lhe fazê-lo oportunamente.
Alega a impugnante que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cobrado (de IPTU) é elevado. E ainda, que o empreendimento Gran Royalle 
Casa Branca ainda não foi entregue à Municipalidade posto que as obras de infraestrutura não foram concluídas e por esta razão os valores 
cobrados (de impostos) não são condizentes com o imóveis sobre os quais incidem o pertinente tributo.
Analisando as alterações dos lançamentos dos créditos tributários, cujo critério não restou evidenciado nos dois ofícios nº 18/2011 da Secreta-
ria Municipal de Fazenda, acostados às fls. 41e 42 dos autos, passamos ao estudo dos dois aspectos abordados, quais sejam, a base de cálculo 
e a alíquota aplicadas aos cálculos do IPTU incidente sobre os imóveis de propriedade da requerente. Vejamos:
A Constituição Federal de 1988 atribui competência tributária aos municípios para instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial 
urbana. Vejamos:
Constituição Federal de 1988
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana; 
(...)
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária confe-
rida pelo dispositivo legal acima, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e Territorial Urbano:
Lei Complementar nº 940/97 - CTM
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. 
Quanto ao lançamento, a autoridade considerará a legislação em vigor à data do fato gerador para todos os elementos que influírem na res-
ponsabilidade e no montante da obrigação. Tais como a alíquota, a base de cálculo, o sujeito passivo e devedor solidário e outros.
Para fins de fixação da base de cálculo do IPTU, o citado Código Municipal atribuiu valores ao metro quadrado dos bairros do município, con-
forme Tabelas I e II anexas - à  LC 940/97.
Em de 2009 o Município aprovou e tornou pública a Lei Complementar nº 056/2009 que “alterou valores de Planta de Valores Genéricos para 
efeito de cálculo do IPTU, alterou dispositivos relacionados a este tributo e dá outra providências”, e incluiu na Tabela de Preços de Terrenos, 
outros bairros/loteamentos não previstos anteriormente. 
A referida lei, prevendo a ocorrência de omissão de algum bairro/loteamento do município em sua tabela de valores de terreno, estabeleceu, 
em seu artigo 6º, regra para solucionar tal situação. Vejamos:
Lei Complementar 056/2009
Art. 6º. Os imóveis que não tiverem o valor do metro quadrado previsto na tabela integrante do Anexo I desta Lei serão tributados com base 
no valor do terreno mais próximo, que possui as mesmas características.
Posteriormente adveio a Lei Complementar nº 060/2010, que “alterou e acrescentou dispositivo à Lei Complementar Municipal nº 056/2009” e 
estabeleceu  novas regras para solução dos casos de omissão de bairro na nova Tabela de Preços de Terreno – Anexo Único da LC 060/2010, no 
seguintes termos:
Lei Complementar nº060/2010
Art.1º. O metros quadrado da Planta Genérica de Valores, constante do Anexo I da Lei Complementar nº 056/2009,de 19 de novembro de 
2009, fica alterado na forma do anexo Único da presente Lei, para efeitos de incidência de IPTU.
§ 1º. O imóveis que não tiverem o valor do metro quadrado do  terreno previsto na tabela integrante do Anexo Único desta Lei, serão tributa-
dos com base no terreno limítrofe de menor valor.
A Nova Lei  - LC 060/2010 -  não incluiu o Bairro denominado Gran Royalle de Casa Branca, logo não previu hipótese de incidência do IPTU 
sobre a propriedade dos imóveis situados no Bairro Gran Royalle Casa Branca, muito embora seu projeto tenha sido aprovado em data de 04 
de agosto de 2010, através do Decreto 070/2010.
Assim, passou a vigorar a regra prevista no §1º do art. 1º da LC 060/2010 para fins de cálculo do IPTU sobre os imóveis que compõem o Bairro 
Gran Royalle Casa Branca, situado no município de Brumadinho/MG.
Vale esclarecer que, em 2011, por meio do Decreto nº 013/2011, o município atribuiu ao referido bairro/empreendimento o valor de R$ 35,00 
(trinta e cinco  reais) o metro quadrados para fins de cobrança de ITBI, porém, este valor não  tem efeito para o cálculo do IPTU.
Com vistas ao Laudo de Vistoria e Avaliação do Sr. Agente Fiscal de Tributos Municipais, os terrenos de menor valor que limitam com o lote-
amento/Bairro Gran Royalle Casa Branca, são os Bairros Parque das Águas de Casa Branca I e II, cujo valor do metro quadrado previsto para 
ambos na Tabela Preços de Terrenos - Anexo Único da Lei Complementar nº 060/2010 - é R$ 10,00 (dez reais) para efeito de cálculo do IPTU. 
Logo, este também será o valor atribuído ao metro quadrado dos lotes que compõem  o loteamento/Bairro Gran Royalle Casa Branca, de 
propriedade da MGV Empreendimentos Imobiliários S.A., ora requerente.
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Lado outro, a LC 056/2009 estabeleceu as alíquotas para cálculo do IPTU na forma a seguir:
Art. 4º. Para o cálculo do imposto serão utilizadas as seguintes alíquotas:
I – Tratando-se de terreno não edificado, 2% (dois por cento;
(...)
Art. 7º. Os imóveis não edificados poderão ter alíquota reduzida para 1,50%(um e meio por cento) desde que tenham cumulativamente as 
seguintes benfeitorias no local:
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva devidamente podada ou telado, vedada a utilização de arames 
farpados como forma de cerca;
b) Totalmente capinados;
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua utilização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos não podendo estar com buracos ou cimento grosso.
§1º - Para se beneficiar da alíquota prevista no “caput” deverá o contribuinte protocolar, sem ônus, requerimento solicitando fiscalização da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para verificação dos incisos anteriores e manifestação, em laudo, sobre o deferimento ou 
indeferimento do pleito. 
Compulsando o caderno processual não encontramos indícios de que tenha ocorrido o protocolo, por parte do requerente, solicitando a fisca-
lização no sentido de verificar se os imóveis sobre os quais se pretende a redução da alíquota preenche os requisitos estabelecidos nos incisos 
acima elencados, para  a concessão de tal benefício.
Da mesma forma não consta nos autos nem nos arquivos municipais a ocorrência de tal ato fiscalizatório e/ou lavratura de Laudo de Fiscaliza-
ção, manifestando sobre o deferimento do pleito, anterior aos ofícios de fls. 41 e 42 dos autos.
Verifica-se que recentemente o Sr. Agente Fiscal de Tributos, segundo informa Laudo de Vistoria e Avaliação Imobiliária de sua lavra, às fls. 48 e 
49, compareceu no local de implantação do Bairro Gran Royalle Casa Branca e não foi possível realizar a vistoria, “pois não houve autorização, 
por parte dos proprietários e/ou representantes, para que entrássemos no empreendimento.”
Ante a ausência de Laudo de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos manifestando sobre o deferimento do pleito, 
a redução de alíquota prevista no art. 7º da LC 056/2009 não pode ser aplicada ao caso vertente, devendo, portanto, aplicar a alíquota de 2% 
(dois por cento) (art. 4º, I) para fins de cálculo do Imposto Territorial incidente sobre todos dos imóveis que compõem o Bairro Gran Royalle 
Casa Branca, de propriedade da requerente MGV Empreendimentos Imobiliários S.A.
Com observância do disposto na Súmula 473 do STJ “ A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS 
QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNI-
DADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL” passamos a rever os atos 
administrativos que tiveram por fim a redução da alíquota e, por conseguinte,  a alteração para menor dos lançamentos dos créditos tributá-
rios incidentes sobre os imóveis que compõem o Bairro Gran Royalle Casa Branca, no município de Brumadinho/MG. 
“A  administração pública tem o poder-dever de exercer o controle de seus atos, no que se denomina autotutela administrativa ou princípio da 
autotutela. No exercício do poder-dever a Administração, atuando por provocação do particular ou de ofício, reaprecia os atos produzidos em 
seu âmbito, análise esta que pode incidir sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito.
Na primeira hipótese - análise do ato quanto à sua legalidade -, a decisão administrativa pode ser no sentido de sua conformidade com a 
ordem jurídica, caso em que o ato terá confirmada sua validade; ou pela sua desconformidade, caso em que o ato será anulado”.
A lição acima corrobora o tema da legitimidade da administração pública poder-dever de lançar e cobrar as diferenças dos valores dos tribu-
tos recolhidos a menor em razão situações não constatadas pela administração pública, porém previstas e exigidas por em lei.
Assim, casos como o presente, em  que o contribuinte recolheu tributo a menor em razão do emprego de alíquota diferenciada para fins de 
cálculo do tributo em estudo,  sem que fossem atendidos as exigências da lei, o agente fiscal poderá/deverá apurar a diferença do tributo 
recolhido a menor, e proceder ao seu lançamento
A administração se agasalha legalmente no sentido de resguardar o direito (poder-dever) de apurar, a posteriori, créditos tributários decorren-
tes de lançamentos incorretos. Assim, estes deverão ser revistos.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Lei Nº 5.172/1996
Art. 145-  O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente poderá ser alterado em virtude de:
I- Impugnação do sujeito passivo;
(...)
Vale trazer à baila a  doutrina do ilustre Hugo de Brito Machado:
“O lançamento, como norma concreta, há de ser feito de acordo com a norma abstrata contida na lei. Ocorrendo erro em sua feitura, quer 
no conhecimento dos fatos, quer no conhecimento das normas aplicáveis, o lançamento pode, e mais que isto, o lançamento deve ser 
revisto.”(Machado, Hugo de Brito – Curso de Direito Tributário, pag. 145, 19ª edição – 2ª tiragem, 2001).
Presente, o a impugnação do sujeito passivo, ora em exame, admissível a revisão e alteração do lançamento do crédito tributário.
Por todos os fundamentos acima expostos, dou por anulados os lançamentos de créditos tributários relativos ao IPTU,  calculados  com 
base  no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e 15,00 (quinze reais) o metro quadrado, sob a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), referentes ao 
exercícios fiscais de 2011, 2012 e 2013, incidentes sobre os lotes  que compõem  o Bairro Gran Royalle Casa Branca, de propriedade da MGV 
Empreendimentos S.A, situados no Município de Brumadinho/MG  em razão da sua ilegalidade, uma vez que está em desconformidade com a 
ordem jurídica municipal.
Tudo visto, bem examinado e sopesado, passamos à
DECISÃO
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Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado na CF, no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal, LC 
056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA proposta pela empresa MGV EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, razão pela qual DETERMINO:
a) O CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  do IPTU exercícios 2011, 2012 e 2013, incidentes sobre os imóveis 
que compõem o Bairro Gran Royalle Casa Branca, situado no município de Brumadinho/MG, de propriedade da pessoa jurídica MGV Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda, calculados na base de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 15,00 (quinze reais)  o metro quadrado da área, bem como calcu-
lados sob a alíquota de 1.5% (um e meio por cento)  sobre os lotes não edificados, eis que não atendem ao disposto no art. 7º da LC 056/2009 ;
b) O LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS do IPTU exercícios 2011, 2012 e 2013, incidentes sobre os imóveis que compõem o Bairro 
Gran Royalle Casa Branca, situado no município de Brumadinho/MG, de propriedade da pessoa jurídica MGV Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, calculados na base de R$  10,00 (dez  reais)  o metro quadrado da área, bem como calculados sob a alíquota de 2% (dois por cento) sobre 
os lotes não edificados;
c) Seja notificada a MGV Empreendimentos Imobiliários S.A. acerca dos  lançamentos revistos, conforme determinado no item anterior; 
d) Que a revisão dos lançamentos tributários  determinados nos item a e b, se estenda aos imóveis de propriedade de terceiros, adquiridos da 
MGV Empreendimentos Imobiliários Ltda, transferidos nos exercícios de 2011 a 2013, que estejam com a exigibilidade tributária suspensa em 
razão da presente reclamação tributária;
e) A INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo cientifi-
cado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo de 20 (vinte) 
dias;
Determino, ainda,  que o Departamento de Arrecadação e Fiscalização  que  aguarde a identificação do subscritor do requerimento inicial, o 
qual DESDE JÁ FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, FAZÊ-LO,  para cumprir a determinação dos itens a, b e c. Após, proceda aos lançamentos
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 cumpra as determinações dos itens a, b, c e d. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 05 de abril de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000582/2013
REFERÊNCIA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
REQUERENTE:  ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLA SATHYA SAI DE MINAS   
GERAIS - AMEM
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000582/2013, passo ao: 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLA SATHYA SAI DE MINAS GERAIS – 
AMEM, requer isenção/imunidade de tributos municipais.
O requerimento veio instruído com cópia dos documentos pessoais do Presidente da Associação requerente, Comprovante de Inscrição no 
CNPJ, Ata d Reunião de eleição e posse da diretoria, certidão exarada pelo Registro Civil das Pessoas  Jurídicas acerca da natureza e finalidade 
da associação requerente cópia da publicação no Diário de 18/03/2009 da Portaria de 17 de março de 2009, do Ministério de Estado da Justiça 
que Declara de Utilidade Pública Federal a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLA SATHYA SAI DE MINAS GERAIS – AMEM, informação do nú-
mero do Processo junto ao MEC contendo pedido de isenção de contribuição de INSS patronal, cópia da Portaria nº 01/2010.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se, portanto, de pedido de reconhecimento de imunidade tributária prevista na aliena c, inciso VI do art. 150 da Constituição Federal de 
1988, por ser a Requerente pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, educacional e cultural, e tem por fina-
lidade manter um estabelecimento de Educação para a Educação Infantil e Fundamental gratuita, conforme CERTIDÃO da lavra do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
CONSITUIÇAO FEDERAL DE 1988
Art. 150 -  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI – Instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
A Lei 5.172 de 1966, o denominado Código Tributário Nacional, limita a competência tributária dos entes da administração direta e veda a 
cobrança de impostos sobre o patrimônio das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, nos termos do disposto no 
artigo 9º, inciso IV, alínea c, do referido diploma legal.
 Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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(...)
IV - cobrar imposto sobre: 
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social, 
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001);
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
§ 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do 
benefício.
A Lei Municipal nº 940/1996, o denominado Código Tributário Municipal, ao referir-se especificamente ao IPTU, determina que o a imunidade 
está diretamente relacionada à propriedade.
“Art. 126. É vedado o lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano sobre:
(...)
IV - imóveis de propriedade de instituições de educação e de assistência social, observando-se os requisitos do §4º deste artigo”.
Os documentos acostado às fls. dos 145/149 dos autos comprovam a titularidade dos imóveis de propriedade da instituição, ora requerente.
Passemos à analises das exigências previstas nos incisos I, II e III do § 4º do artigo 126 do CTM (L 940/96).
O Agente Fiscal de Tributo manifestou sobre tal aspécto nos seguinte sentido:
“Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000582/2013 em que a requerente ASSOCIAÇÃO DE 
AMIGOS DA ESCOLA SATHYA SAI DE MINAS GERAIS, CNPJ: 05.162.309/0001-00, que vem buscar deste ente federado o reconhecimento de 
imunidade tributaria, disposto na CR e demais regulamentos, foi analisado os seguintes documentos;
1.Requerimento sob protocolo nº 000093/2013
2.Ata de reunião de 17/10/2012
3.Portaria nº 450 de 17 de março de 2009 – Que declara a instituição como de utilidade pública federal.
4.Portaria SEE nº 001/2010- Que autoriza o funcionamento da educação infantil n instituição.
5.Balanço patrimonial referente ao período de 01.01.2012 a 31.12.2012.
6.Balancete de verificação período de 01.01.2011 a 31.12.2012.
7.Livro Diário nº 01 e 02.
Segue relatório;
O requerente aqui qualificado esta inscrito no CUC – Cadastro Único de Contribuintes sob o código 1265 é entidade sem fins lucrativos e tem 
por finalidade, conforme disposição em certidão expedida pelo cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Brumadinho:
Folha 09:
“(...) Manter um estabelecimento de educação para o ensino infantil e fundamental gratuita, utilizando a metodologia EDUCARE (...).”
E cadastrado no CNPJ com CNAE, fl. 05:
“84.12-4-00-Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais.”
“306-9-Fundação privada”.
Vejamos o disposto na Constituição Federal Brasileira:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I a V – (...)
VI – Instituir impostos sobre:
a)(...) 
b)(...)
c)Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d)(...)
§ 1º (...)
§ 2º - A vedação do inciso VI, a, é extensiva ás autarquias e ás fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patri-
mônio, á renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou ás leis decorrentes.
§ 3º (...)
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, á renda e os serviços, relacionados com as finali-
dades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
A Lei 9.532/1997, que altera a lei tributária federal e da outras providências, condicionou o gozo de imunidade fiscal às entidades sociais e 
educativas, nos seguintes termos:
Art. 12 – Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência 
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar 
ás atividades do estado, sem fins lucrativos.
§ 1º. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 
variável.
§ 2º. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
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a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
 d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas 
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f ) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empre-
gados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, 
fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público.
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Esta mesma Lei define as entidades sem fins lucrativos, como sendo:
§ 3º - (...) a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integral-
mente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.718, de 27.11.1998, DOU 
28.11.1998)
Das Associações;
O código civil em seu art. 53 descreve:
“Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.”
Ainda sobre associações, pela regra do art. 54 do CC:
“Art. 54 - O estatuto das associações devera conter, sob pena de nulidade, os seguintes itens:
I – a denominação, os fins e sede da associação;
II – os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III – os direitos e deveres dos associados;
IV – as fontes de recursos para sua manutenção;
V – o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos e;
VI – as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
Sobre o caso em discussão, vejamos o que diz a Lei 940/97, Código Tributário Municipal:
“Art. 126 – É vedado o lançamento do imposto predial e Territorial Urbano sobre:
I a II – (...)
IV – Imóveis de propriedade de instituição de educação e de assistência social, observando-se os requisitos do § 4º, deste artigo.”
Neste mesmo sentido afirma o art. 161:
“Art. 161 – É vedado o lançamento do imposto sobre serviços sobre:
I a III – (...)
IV- os serviços prestados por instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do § 4º do artigo 126.”
O parágrafo 4º do artigo 126 da referida Lei diz o seguinte:
“§ 4º - O disposto no inciso IV deste artigo é subordinado á observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, o seu resultado;
II – aplicarem integralmente, no país, seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.”
Portanto em análise aos contratos, livros fiscais, balanços e demais documentos anexados ao processo PAT/000463/2013, concluo que:
1-A Associação de Amigos da Escola Sathya Sai de Minas Gerais, devidamente constituídas em seus atos reguladores, deve se inscrever no 
cadastro mobiliário municipal, para cumprir com suas obrigações acessórias e principais se houver.
2-O Estatuto Social da requerente possui todos os requisitos mencionados no Código Civil, art. 54, incisos I, II, III, IV, V e VI. 
3-Após analise dos Balanços e Livros Diários, confirmei que a requerente cumpre os requisitos listados nos incisos I, II e III do §4º do art. 126 da 
Lei 940/97. 
4-Sendo assim confirmo que não há incidência de impostos sobre a pessoa jurídica requerente, por ser verdadeira a sua condição de associa-
ção sem fins lucrativos e atender as condições exigidas nas leis federal e Municipal.
É o entendimento;”
Por comungar com entendimento esposado pelo Agente Fiscal, faço do atinado parecer parte integrante da presente decisão. 
Assim sendo, a pretensão da requerente tem guarida, uma vez que atendidos as exigência do § 4º do art.126 do CTM, e por conseguinte, 
concede o benefício da imunidade tributária aos imóveis de propriedade da requerente, uma instituição educacional e assistencial. Aliás, a 
imunidade tributária, ora reconhecida, atinge não somente  o imposto sobre a propriedade imobiliária, mas transmissões desta natureza, bem 
como os serviços educacionais prestados pela requerente. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pela CF de 1988, pelo CTN e CTM, conforme disposto no art. 126, inciso IV 
c/c § 4º do mesmo artigo do CTM, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo contribuinte requerente para DECLARAR A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ASSCOIAÇÃO DE 
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AMIGOS DA ESCOLA SATHYA SAI DE MINAS GERAIS – AMEM; 
b) DETERMINO O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – lançados em face da requerente ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ES-
COLA SATHYA SAI DE MINAS GERAIS – AMEM, referentes ao todos os tributos municipais e exercícios fiscais, especificamente relativo ao IPTU 
exercícios 2013, incidente sobre os imóveis de índice cadastral nº 01.33.024.0005.000 e 01.33.024.0006.000, de propriedade da requerente;
c) A INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 dias;
d) e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF desta Secretaria para cumprimento das determina-
ções acima.
Deixo de remeter os presentes autos para instância superior para reexame visto não preencher o requisito previsto no art. 247 do CTM.
Transitado em julgado arquive-se.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho, 07 de abril de 2014.
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 PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DA PP 
023/2014 – VENCEDORES: PREMOLDADOS BELO BLOCO LTDA ITENS 01 A 13, 16, 17 E 19; GERALDO VILMAR DE MENDONÇA ME Item 15; DOU-
GLAS FABRIS AGUIAR ME Item 18; DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JJ Item 14– OBJ: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PESADOS (BLOCOS CONCRETO, CANALETAS, TUBOS, ETC) – VLR TOTAL: R$538.230,00. DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00 – F: 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICA A HOMOLOGAÇÃO DA PP 
024/2014 – VENCEDORES: PREMOLDADOS BELO BLOCO LTDA ITENS 01, 02, 04 A 17; DOUGLAS FABRIS AGUIAR ME Item 03, 18; – OBJ: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PESADOS (TIJOLOS, PEDRA, AREIA, CIMENTO, ETC) – VLR TOTAL: R$574.040,00. DO: 02.23.01-
15.452.0032.2147-3.3.90.30.00 – F: 100
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