
Brumadinho, 10 de dezembro de 2014 Página 1 de 18Diário Ofi cial de Brumadinho - Edição 330

"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 criptográfi cos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsifi cada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Prefeitura capacita profissionais 
da área do turismo

Os cursos foram oferecidos pelo PRONATEC, em parceria com o SENAC

Pôr do sol  em Marques! Foto: Thiago França Duarte
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Brumadinho, quarta-feira, 10 de dezembro de 2014  Ano 2 Edição 330

Luiz Carlos

 A Prefeitura de 
Brumadinho realizou nessa 
terça-feira, 9 de dezembro, 
a cerimônia de entrega de 
certificados aos alunos que 
participaram de vários cursos 
ofertados no município, em 
parceria com o SENAC - Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial, através do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
– PRONATEC e da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.
Os cursos foram oferecidos 
gratuitamente com o objetivo 
de promover a capacitação 
de jovens para o mercado 

de trabalho. A cerimônia 
de entrega dos certificados 
aconteceu no auditório 
da Secretaria Municipal de 
Educação, com presença dos 
36 concluintes. Os alunos 
receberam os certificados das 
mãos da Secretária de Turismo 
e Cultura, Marta Boaventura, 
do Consultor de Negócios do 
SENAC-MG, Alan Lima, e do 
professor do curso de Inglês 
Aplicado à Serviços Turísticos, 
Enrico Batista Gonçalves.
 Os cursos realizados 
foram: Agente de Informações 
Turísticas, que teve como 
objetivo capacitar e sensibilizar 

profissionais de modo a 
informar e orientar os turistas 
sobre roteiros, programações, 
serviços e produtos, bem 
como prestar informações 
históricas, culturais e artísticas 
locais; Auxiliar Administrativo, 
para capacitar o aluno e/
ou profissional que atua ou 
pretende atuar em processos 
administrativos de empresas, 
executando atividades de 
apoio nas áreas de recursos 
humanos, finanças, produção, 
logística e vendas, observando 
os procedimentos operacionais 
e a legislação; Inglês Aplicado 
à Serviços Turísticos, para o 

profissional compreender e 
produzir mensagens orais e 
escritas em língua inglesa de 
nível básico no setor turístico, 
com vistas a atender às 
demandas e expectativas dos 
turistas que visitam o município; 
e Organizador de Eventos, para 
planejar, organizar, executar 
e avaliar diferentes tipos 
de eventos, aumentando a 
prestação de serviço confiável e 
de qualidade no município.
 A Prefeitura, através de 
uma parceria com o PRONATEC 
e outras Instituições de ensino 
está organizando novos cursos 
para serem oferecidos em 2015. 
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Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA SECADM N° 003/2014, de 10 de dezembro de 2014
“Constitui a Comissão Inventariante de bens móveis, imóveis e dos bens estocados no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, 
do Município de Brumadinho, exercício de 2014.”
A Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições e em cumprimento as disposições do Decreto nº 275/2014, de 04 de de-
zembro de 2014, que dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro do ano de 2014 nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam instituídas as Comissões Inventariantes abaixo designadas, para fins de realização dos inventários físicos-financeiros dos bens 
móveis e imóveis do Município e dos bens estocados no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração:
I.Comissão Inventariante de Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado Secretaria Municipal de Administração
Presidente: Elizio de Sales, matrícula nº 003427
Membro: Neuber Junior de Souza Rodrigues, matrícula nº 009834
Membro: Daniel Bráulio dos Santos, matrícula nº 009094
Membro: Alirio da Paz Rodrigues , matrícula nº  000920
Art. 2º - Os levantamentos procedidos pela Comissão ora instituída constarão de relatórios consubstanciados e deverão ser entregues a Secre-
taria Municipal de Administração nos prazos definidos no Decreto Municipal nº 275/2014.  
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2014.
Valéria das Dôres Moreira
Secretária Municipal de Administração 

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA
265

DIS  PENSA  94 Art. 24 – inciso II

Contratação de empresa 
para prestação de serviço de 

palestrante para atendimento 
a demanda deliberada pelo 
conselho Municipal de Turis-

mo- Coturb e do departamento 
de Turismo. 

R$750,00
ESFERA CONSULTO-

RIA LTDA-ME

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento

Legal
Especificação Valor total contratado Empresa

PA
267

DIS  PENSA  95 Art. 24 – inciso II
Aquisição de utensílios para 

veículos, a pedido da Secretaria 
Municipal de Administração. 

R$85,90

A.G.M. EMPREENDI-
MEN

TOS AUTOMOTIVOS 
LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 793/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – pagamento de tributo a maior 
REQUERENTE: JACQUELINE COELHO DE ARAÚJO 
DECISÃO ADMINISTRATIVA

ASSINATURA DIGITAL

DOM
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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 Vinícius de Oliveira 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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VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 793/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo através do qual a Requerente  JACQUELINE COELHO DE ARAÚJO requer restituição do valor pago 
a maior, referente  taxa de diretrizes municipais, tendo em vista que o valor atribuído ao m² para fins de base de cálculo da taxa foi bastante 
superior ao previsto em lei.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, original da Guia de Recolhimento nº 23231801 ref. taxa de diretrizes municipais área 
total 10040,60 m² devidamente quitada e cópia do documento pessoal da Requerente.  
Por meio do Ofício 146/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal constatou o registro da entrada do referido valor para o Municí-
pio de Brumadinho/MG. Ressaltou que o valor recolhido é incorreto.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Assim, independente de protesto, o tributo pago indevidamente ou a maior deverá ser restituído àquele que prove haver assumido o referido 
encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por ele expressamente autorizado a recebê-la. 
É imperioso esclarecer que taxa é devida quando a prestação de serviço público específico e divisível é efetivamente realizada ou posto à  
disposição do contribuinte. 
In casu a taxa de diretrizes municipais refere-se à prestação de serviço de modificação de projeto aprovado ou diretriz de projeto de lotea-
mento ou ratificação deste, conforme Lei Complementa 079/2013. Cálculo: [0,0002 (quantidade de UFB) x  R$ 100,00 (Vr. da UFB – unidade 
fiscal de Brumadinho) = R$ 0,02/m² x 10.040,60 m² (área do loteamento) = R$ 200,81 + R$ 2,50 (taxa de expediente) = R$ 203,31]
No que se refere à taxa de expediente no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) esta é devida, posto ter ocorrido a prestação servi-
ço de emissão da guia, solicitada pela requerente.
Compulsando o caderno processual verificamos que a Guia de Recolhimento da Taxa de Diretrizes Municipais nº 23231801 consta que ocorreu 
o pagamento no valor de R$ 2.010,62 ( dois mil e dez reais e sessenta e dois centavos)  sendo devido pelos serviços prestados ao contribuinte 
a taxa no valor de R$ 203,31 (duzentos e três reais e trinta e um centavos), tendo recolhido a maior o valor de R$ 1.807,31 (um mil, oitocentos e 
sete reais e trinta e um centavos), o qual deverá ser restituído ao contribuinte.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
A) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por JACQUELINE COELHO DE ARAÚJO de restituição de valor pago a maior referente Taxa de 
Diretrizes Municipais;
B) DETERMINO:
1.  A restituição do valor pago a maior referente taxa de Diretrizes Municipais no valor de R$ 1.807,31 (um mil, oitocentos e sete reais e trinta e 
um centavos), devendo este valor ser depositado na conta 2308-6 OP: 013 da agência 2808 da Caixa Econômica Federal em nome da  Reque-
rente JACQUELINE COELHO DE ARAÚJO;
2. Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
3. A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 27 de novembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 140/2012
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE: JAIR CAMPOS PACHECO FILHO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 304/2012, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte JAIR CAMPOS PACHECO FILHO “requer lançamento de área 
edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.41.006.0004.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia da Escritura Pública de Compra e Venda e cópia do 
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comprovante de renda.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
Vistoria nº 085/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JAIR CAMPOS PACHECO FILHO, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.41.006.0004.000, situado na Alameda dos Licuris, nº 181, Quintas de Casa Branca, neste município, com as seguintes 
características:
O imóvel em estudo possui área total de 5.000,00.m² (cinco mil metros quadrados) ;
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Fiscal de Obras do Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 288,67m² (duzentos e oitenta e oito metros e sessenta e sete decímetros quadrados) conforme 
Relatório de Vistoria elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pelo contribuinte JAIR CAMPOS PACHECO FILHO de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 01.41.006.0004.000 de propriedade de JAIR CAMPOS PACHECO FILHO, em face das informações cadastrais 
fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Técnica em Edificações do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 019/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: DIVALCI CANDIDO CORREA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 520/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, DIVALCI CANDIDO CORREA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011, do imóvel de inscrição cadastral nº 01.25.010.0001.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, com-
provante de renda e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
Vistoria n° 084/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
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Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte DIVALCI CANDIDO CORREA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.010.0001.000, situado na rua Maria Castanheiro Friche, nº 100, Bairro Progresso Casa Nossa, neste município, alcança o 
benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos 
exigidos, quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 293,50m² (duzentos e noventa e três metros e cinqüenta decímetros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 14,41m² (quatorze metros e e quarenta e um decímetros quadrados), conforme Relatório de 
Vistoria nº 084/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município; 
 O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, DIVALCI CANDIDO CORREA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte DIVALCI CANDIDO CORREA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2013 e 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.25.010.0001.000 de proprie-
dade de DIVALCI CANDIDO CORREA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 04 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 522/2013
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE:  ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 522/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA “requer lançamento de 
área edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.29.001.0019.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente e cópia do registro imobiliário.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
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Vistoria n° 093/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.29.001.0019.000, situado na Rua Hum, nº 187, Bairro Salgado Filhos, neste município, com as seguintes características:
O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 136,62m² (cento e trinta e seis metros e sessenta e dois decímetros quadrados) conforme Relató-
rio de Vistoria nº 093/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pelo contribuinte ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 01.29.001.0019.000 de propriedade de ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face das informações cadastrais 
fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Fiscal do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 063//2013
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: MARIA INEZ ROSA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 538/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, MARIA INEZ ROSA, “requer isenção de IPTU do imóvel de 
inscrição cadastral nº 01.66.003.0007.000, nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência e com-
provante de renda.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 081/2013 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
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natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MARIA INEZ ROSA, proprietária do imóvel de índice cadastral 
nº 01.66.003.0007.000, situado na rua Nilson Santana Machado, nº 98, Bairro São Bento, neste município, alcança o benefício da isenção previs-
to na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 67,84m² (sessenta e sete metros e oitenta e quatro decímetros quadrados) conforme Relatório de  
Vistoria elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação; 
 O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
A contribuinte, MARIA INEZ ROSA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte MARIA INEZ ROSA, razão pela qual determino;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.66.003.0007.000 de propriedade de MARIA INEZ 
ROSA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 02 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 069/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: GUSTAVO FERNANDES GUERRA  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 539/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GUSTAVO FERNANDES GUERRA “requer a isenção de IPTU 
do imóvel de inscrição cadastral nº 01.20.016.0004.000, nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, comprovante de renda da requerente, cópia do registro do imóvel em ques-
tão.. 
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
Vistoria n° 087/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
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O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GUSTAVO FERNANDES GUERRA, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.20.016.0004.000, situado na rua A, nº 87, Bairro Carmo, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção previsto na 
Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que não preenche todos os requisitos exigidos, qual seja:
 O imóvel em estudo possui área edificada de 113,07m² (cento e treze metros e sete decímetros quadrados), conforme Relatório de Vistoria nº 
087/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte GUSTAVO FERNANDES GUERRA, razão pela qual determino: 
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 565/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: JOÃO MARTINS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 565/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte JOÃO MARTINS, “requer isenção de IPTU nos termos da lei 
060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, cópia do registro do imóvel em referência, histórico de créditos.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel, Relatório de Vistoria n° 086/2014, elaborado 
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
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Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JOÃO MARTINS, proprietário do imóvel de índice cadastral nº 
01.08.001.0023.000, situado na Rua Belo Horizonte, nº 304, Bairro Santa Efigênia, neste município, NÃO alcança o benefício da isenção previsto 
na Lei Complementar nº 056/2009, uma vez que o mesmo já possui o benefício de isenção da referida lei sobre o imóvel situado na Rua Cuia-
ba, nº 281, Bairro Santa Efigênia, Inscrição cadastral nº 01.08.001.008.000.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte JOÃO MARTINS;
Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Transcorrendo o prazo in albis, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 179/2014
REFERÊNCIA:  REMISSÃO de  IPTU  - Lei Complementar nº 066/2012
CONTRIBUINTE: MARIA DOS ANJOS ALVES SILVA  
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 666/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte MARIA DOS ANJOS ALVES SILVA “ requer remissão do IPTU, 
dos imóveis de inscrição cadastral nº 01.01.000.0026.000 e 01.01.000.0020.000, atingidos pela enchente no ano de 2012.” 
Foram juntados ao requerimento cópia dos documentos pessoais do requerente, cópia da Escritura Pública de Compra e Venda dos imóveis.
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis de propriedade do requerente, Declarações para 
isenção de IPTU da Defesa Civil de Brumadinho, devidamente assinado pela coordenadora da Defesa Civil Ilma Cândida Sobrinho.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em decorrência do grande volume de chuvas que atingiu o vale do Rio Paraopeba, região em que se encontra o Município de Brumadinho, 
a Administração Municipal sancionou a Lei Complementar nº 066/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de 
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Crédito Tributário relativo ao IPTU do exercício de 2012, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 066/2012
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício de 2012, incidente sobre imó-
veis edificados atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012.
Parágrafo Único – A remissão se restringe aos imóveis residenciais e alcança os proprietários de apenas 1 (um) imóvel. (grifo nosso)
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MARIA DOS ANJOS ALVES SILVA, proprietária dos imóveis 
de índice cadastral nº 01.01.000.0026.000 e 01.01.000.0020.000, situados na rua Amianto, nº 158 e 20, respectivamente, Bairro Centro, neste 
município, NÃO alcança o benefício da remissão, uma vez que a área edificada localizada nos imóveis objeto da solicitação, não era de uso 
RESIDENCIAL, sendo este um dos requisitos  previsto na Lei Complementar nº 066/2012.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 1º e Parágrafo Único da LC 066/2011, NEGO PROVI-
MENTO AO PEDIDO DE REMISSÃO apresentado pela contribuinte MARIA DOS ANJOS ALVES SILVA, razão pela qual:
Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando a 
mesma cientificada de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Transcorrendo o prazo in albis, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 02 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Requerimento Administrativo Tributário nº 210/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: MARIZETE DOS SANTOS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 684/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte MARIZETE DOS SANTOS “requer a isenção de IPTU do imó-
vel de inscrição cadastral nº 01.25.016.0005.000, nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda da requerente, e cópia da 
Escritura Pública de Doação do imóvel em questão.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
Vistoria n° 080/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência  Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
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II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MARIZETE DOS SANTOS, proprietária do imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.016.0005.000, situado na rua Rio Manso, nº 550, Bairro Progresso Casa Nossa, neste município, NÃO alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que não preenche um dos requisitos exigi-
dos pela mesma, qual seja:
O imóvel em estudo possui área edificada de 204,40m² (duzentos e quatro metros e quarenta de decímetros quadrados), conforme Relatório 
de Vistoria nº 080/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, NEGO PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pela contribuinte MARIZETE DOS SANTOS, razão pela qual determino: 
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE a contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 02de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 215/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: VICENTE GERMANO CHAVES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 695/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, VICENTE GERMANO CHAVES, “requer o lançamento da área 
edificada bem como isenção de IPTU nos termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.24.002.0006.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia da Escritura Pública de compra e Venda do imóvel em 
referência, histórico de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 089/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
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tos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte VICENTE GERMANO CHAVES, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.24.002.0006.000, situado na rua Turquesa, nº 30, Bairro Planalto 2º Seção, neste município, alcança o benefício da isenção pre-
visto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo possui todos os requisitos para obter a isenção, quais sejam: 
O imóvel em estudo é de uso residencial com uma área total construída de 131,77m² conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) 
preenchido pela Técnica em Edificações do Município; 
O contribuinte é aposentado conforme consta no demonstrativo de Pagamento, no qual comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE LANÇA-
MENTO DE ÁREA EDIFICADA E  ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte VICENTE GERMANO CHAVES;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.24.002.0006.000 de propriedade 
de VICENTE GERMANO CHAVES, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e efetue o 
lançamento da área edificada sobre o imóvel, Relatório de Vistoria n° 089/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 285/2014
REFERÊNCIA: Isenção de IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: IÊDA ROQUE ARAÚJO E JUVERCINA MARIA PINTO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 749/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte, JUVERCINA MARIA PINTO, através de sua bastante procu-
radora Neuza Maria de Jesus Filho, CPF nº 846.980.476-68, “requer isenção de IPTU do imóvel de inscrição cadastral nº 01.08.010.0030.000, nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais das contribuintes e requerente, cópia do comprovante de renda e residência 
das contribuintes, Declaração de Responsabilidade de Iêda Roque Araújo, cópia da certidão de óbito de Joaquim Roque da Cruz, cópia do 
Registro do imóvel em referência.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 071/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
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IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição. 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos. 
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que as contribuintes IÊDA ROQUE ARAÚJO E JUVERCINA MARIA PINTO, proprietá-
rias do imóvel de índice cadastral nº 01.08.010.0030, situado na rua Marinhos, nº 136, Bairro Santa Efigênia, neste município, alcança o benefí-
cio da isenção previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, 
quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 309,00m² (trezentos e nove metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 82,83m² (oitenta e dois metros e oitenta e três decímetros quadrados) conforme Relatório de 
Vistoria elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município; 
 As contribuintes percebem renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
As contribuintes, IÊDA ROQUE ARAÚJO E JUVERCINA MARIA PINTO, têm como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO 
PEDIDO DE ISENÇÃO apresentado pelas contribuintes IÊDA ROQUE ARAÚJO E JUVERCINA MARIA PINTO, através de sua bastante procuradora 
Neuza Maria de Jesus Filho, razão pela qual determino;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.08.010.0030.000 de propriedade 
de IÊDA ROQUE ARAÚJO E JUVERCINA MARIA PINTO, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da requerente para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 304/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: MAURA ELIANE DA COSTA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 758/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte MAURA ELIANE DA COSTA, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.25.003.0012.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, Extrato de Pagamentos, cópia da Escritura Pública de Doação 
do imóvel em referência e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria n° 068/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
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Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a contribuinte MAURA ELIANE DA COSTA, proprietária do imóvel de índice 
cadastral nº 01.25.003.0012.000, situado na rua H, nº 97, Bairro São Bento, neste município, alcança o benefício da isenção previsto na Lei Com-
plementar nº 077/2013, uma vez que a mesma possui todos os requisitos para obter a isenção, quais sejam: 
O imóvel em estudo é de uso residencial com uma área total construída de 69,85m² (sessenta e nove metros e oitenta e cinco decímetros) 
conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do Município; 
A contribuinte é aposentada conforme consta no demonstrativo de Pagamento, no qual comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
A contribuinte tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE LANÇA-
MENTO DE ÁREA EDIFICADA E ISENÇÃO apresentado pela contribuinte MAURA ELIANE DA COSTA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.25.003.0012.000 de propriedade 
de MAURA ELIANE DA COSTA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização e efetue o 
lançamento da área edificada sobre o imóvel, Relatório de Vistoria n° 068/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do 
Município.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE a contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 773/2014
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE: NICODEMUS DA CUNHA JUNIOR E LUCIA MARIA BICALHO CUNHA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 773/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte NICODEMUS DA CUNHA JUNIOR E LUCIA MARIA BICALHO 
CUNHA “requer lançamento de área edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.03.002.0023.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais da requerente e cópia do registro imobiliário.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade da requerente, Relatório de 
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Vistoria n° 090/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte NICODEMUS DA CUNHA JUNIOR E LUCIA MARIA BICALHO 
CUNHA, proprietários do imóvel de índice cadastral nº 01.03.002.0023.000, situado na República da Bolívia, nº 105, Bairro Santo Antonio, neste 
município, com as seguintes características:
O imóvel em estudo possui área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 205,80m² (duzentos e cinco metros e oitenta decímetros quadrados) conforme Relatório de 
Vistoria nº 090/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pela contribuinte LUCIA MARIA BICALHO CUNHA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 01.03.002.0023.000 de propriedade de NICODEMUS DA CUNHA JUNIOR E LUCIA MARIA BICALHO CUNHA, em 
face das informações cadastrais fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Fiscal do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di 
IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 351/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 814/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA, “requer isenção de IPTU nos 
termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais, cópia do registro do imóvel em referência, histórico de créditos, Declaração 
de Responsabilidade, comprovante de residência.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel, Relatório de Vistoria n° 063/2014, elaborado 
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
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Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Art. 11 – os imóveis residenciais com área edificada de até 90 metros quadrados, terão isenção de IPTU/TSU – Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxa de Serviços Urbanos, desde que o proprietário do imóvel tenha renda de até 03(três) salários mínimos. 
Parágrafo Único – Havendo mais de um imóvel em seu nome, fará jus apenas no imóvel ao qual reside, após avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que emitirá um laudo deferindo ou indeferindo essa condição.
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2011, houve por bem editar a Lei Complementar nº 060 que veio alterar as regras para concessão de 
isenção de IPTU/TSU. Esta lei teve seu art. 4º  alterado pelo art. 2º da Lei Complementar 063/2011. Vejamos:
Lei Complementar Nº 060/2010
Art. 4º. O proprietário de imóvel residencial poderá obter isenção do IPTU/TSU, caso atenda cumulativamente as seguintes condições:
I – Área do terreno não superior a 30.000 m²(trinta mil metros quadrada) - Redação dada pela LC nº 063/2011;
II – Área edificada não superior a 110 m² (cento e dez metros quadrados;
III – Renda de até 3,5 (três e meio) salários mínimos.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.52.000.0001.000, situado na Rua Augusto Diniz Murta, nº 115, Alberto Flores, neste município, alcança o benefício da isenção 
previsto na Lei Complementar nº 060/2010, com redação dada pela LC 063/2011, uma vez que preenche os requisitos exigidos, quais sejam:
O imóvel em estudo possui área total de 3.566,99m² (três mil, quinhentos e sessenta e seis metros e noventa e nove decímetros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 106,79m² (cento e seis metros e setenta e nove decímetros quadrados) conforme Relatório de 
Vistoria nº 063/2014, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município; 
O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 e LC 060/2010, DOU PROVIMENTO AO PEDI-
DO DE ISENÇÃO apresentado pelo contribuinte JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.52.000.0001.000 de propriedade de 
JOSÉ DE ARAÚJO DE SOUZA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 04 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 208/2014
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE: GILSON MOURÃO MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 208/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Requerimento Administrativo Tributário – RAT, através do qual o contribuinte GILSON MOURÃO MOREIRA “requer lançamento de 
área edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.00.011.0019.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia da Escritura de Compra e Venda e Registro Imobiliário 
do imóvel em questão.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente, Relatório de 
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Vistoria n° 091/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano: Lei Comple-
mentar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GILSON MOURÃO MOREIRA, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.00.011.0019.000, situado na Rua Pitangueiras, nº 89, Retiro das Pedras, neste município, com as seguintes características:
O imóvel em estudo possui área total de 630,00m² (seiscentos e trinta metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 174,06m² (cento e setenta e quatro metros e seis decímetros quadrados) conforme Relatório de 
Vistoria nº 091/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pelo contribuinte GILSON MOURÃO MOREIRA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada no 
imóvel de índice cadastral nº 01.00.011.0019.000 de propriedade de GILSON MOURÃO MOREIRA, em face das informações cadastrais forneci-
das pelo contribuinte e ratificadas pela Técnica em Edificações do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 362/2014
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada
CONTRIBUINTE: CUSTÓDIO MARTINS MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 362/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Requerimento Administrativo Tributário – RAT, através do qual o contribuinte CUSTÓDIO MARTINS MOREIRA “requer lançamento 
de área edificada no lote de inscrição cadastral nº 01.24.012.0006.000, de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do registro imobiliário.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do requerente, Relatório de 
Vistoria n° 088/2014 elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:
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Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte CUSTÓDIO MARTINS MOREIRA, proprietário do imóvel de índi-
ce cadastral nº 01.24.012.0006.000, situado na Rua Brilhante, nº 168, Bairro Planalto 2ª Seção, neste município, com as seguintes características:
O imóvel em estudo possui área total de 315,00m² (trezentos e quinze metros quadrados);
O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
O imóvel em estudo possui área edificada de 211,59m² (duzentos e onze metros e cinqüenta e nove decímetros quadrados) conforme Relató-
rio de Vistoria nº 088/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009 DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado 
pelo contribuinte CUSTÓDIO MARTINS MOREIRA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 01.24.012.0006.000 de propriedade de CUSTÓDIO MARTINS MOREIRA, em face das informações cadastrais 
fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Técnica em Edificações do Município de Brumadinho, para efeito de cobrança di IPTU;
Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
A INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 01 de dezembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ANEXO I
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Carlos Augusto Karam, através do Proces-
so de Licenciamento Ambiental n.070/2014 – solicitou Licença de Operação Corretiva (LOC) para o empreendimento Granja Pontal, localizado 
na Estrada Córrego do Feijão,Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo 
solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 16:00 hs. 
HernaneAbdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente. 
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