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Prefeitura reforça combate à 
dengue com mutirões de limpeza
Trabalhos para eliminar focos do mosquito transmissor da doença começam segunda-feira

Com a proximidade do pe-
ríodo de chuvas e visando o 
bem-estar da população, a 
Prefeitura intensifica as ações 
de prevenção e combate à 
dengue. Entre as iniciativas 
planejadas, o mutirão de lim-
peza será realizado em diver-
sos bairros e comunidades do 
município. 

Realizados conjuntamen-
te pelos setores de Zoonoses 
e Limpeza Urbana, os traba-
lhos começam segunda-feira, 
22 de setembro, pelos bairros 
Santo Antônio e Santa Cruz. 
Nos dias 25 e 26, o mutirão 
chega ao São Conrado. Em 
seguida, nos dias 26 e 27, no 
Bela Vista. Os trabalhos se es-
tendem até o dia 29 de outu-
bro.

As áreas escolhidas são 
aquelas onde a Prefeitura de-
tectou maior ocorrência de 
focos do Aedes Aegypti, mos-
quito transmissor da dengue. 
O objetivo é eliminar os prin-
cipais locais de reprodução 
do inseto, impedindo a pro-
pagação da doença.

Iniciativa que integra a 

po, promove a conscientiza-
ção da população para evitar 
a proliferação do mosquito. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde alerta ser preciso jo-

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

campanha de combate à 
dengue no município, o mu-
tirão retira o lixo acumulado 
nas casas, eliminando possí-
veis focos e, ao mesmo tem-

gar fora pratinhos, copos, 
garrafas, latas, pneus, suca-
tas, pequenas podas e outros 
recipientes que possam acu-
mular água. 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 195 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.
“Aprova remembramento de lotes localizados nos bairros Lourdes e Carmo, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 030/2014 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 23) e jurídico da Procuradoria (fl. 25), favoráveis nos autos em referên-
cia;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento do lote 01 da quadra 09 no bairro Carmo com o lote 09 da quadra 09 no bairro Lourdes, Município de 
Brumadinho, com áreas de 1.146,41m² e 314,00m², respectivamente, de interesse Hideraldo Rogério Santana – CPF: 407.675.586-34.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 01-A da quadra 09 localizado no bairro do Carmo, medindo 
1.460,41m², com frente para Rua Oliveira Fernandes da Silva, conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imo-
biliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 164 de 01 de agosto de 2014.
Brumadinho, 18 de setembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Pref. de Brumadinho/MG. Aviso de Retificação de Homologação. Ref.:P.P073/2014 Confecção de uniforme escolar – publicada em 16/09/2014. 
Onde se lê: Valor: R$53.750,00, leia- se: Valor: R$53.053,50. Brumadinho, 18/09/2014. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000771/2014
REFERÊNCIA: Isenção de Tributos Municipais
CONTRIBUINTE:  LÚCIA VILA NOGUEIRA JOTTA
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000771/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a contribuinte LÚCIA VILA NOGUEIRA JOTTA “solicita isenção de IPTU 
conforme lei 049 de 17/07/2006, e cancelamento da Dívida ativa de IPTU anos 2010, 2011, 2012 e 2013.”
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal da requerente, cópia do registro Imobiliário,  Relatório 
do Médico de profissional especializado em Neurologia e do Atestado de médico pertencente ao Programa de Saúde da Família – PSF/SUS.  
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Boletim Imobiliário, cópia da lei Complementar nº 049/2006 e informação de 
CID da enfermidade que acomete o requerente. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que mencio-
na e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
Art. 1º - Será isento de pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovada, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.
Parágrafo único – Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, para efeitos desta lei:
(...)
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VII – Doença de Parkinson
(...)
Art. 2º - Ao requerer a isenção de que trata o artigo anterior, o interessado pessoalmente ou através de seu representante legal, apresentará 
laudo médico profissional especializado que será submetido ao médico do Programa de Saúde da Família – PSF a que tiver circunscrito a 
quem caberá atestar a doença. 
Art. 4º -  A isenção tributária de que se refere esta Lei abrange:
I – todos os tributos de competência do Município inscritos ou não em dívida, em fase de cobrança administrativa ou judicial;
II – todos os contribuintes que, se enquadrando nas situações previstas nos artigos 1º e 2º, requerem o benefício na forma da lei.”
Art. 5º - As isenções de que trata esta Lei Complementar serão objeto de Decreto do Chefe do Poder executivo, dele fazendo parte integrante 
os laudos e atestados a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção de que trata o art. 62 do Código Tributário Municipal aos 
contribuintes portadores de alguma doença previstas no parágrafo 1º do referido diploma legal e estabeleceu como conditio sine qua non 
a comprovação, junto à Administração, de que é portador de doença grave, observando-se que tal doença deverá, necessariamente, estar 
prevista no rol apresentado pelo legislador.   
Em análise da documentação acostada, verificamos o relatório médico do profissional especializado em neurologia, o Dr. Paulo Márcios Rodri-
gues CRM - MG 8454, onde consta: “Lúcia Vila Nogueira Jotta (...) Doença de Parkinson”.
Em atendimento ao disposto no art. 2º da lei supra, o relatório supra foi  submetido à apreciação de médicos do programa de saúde da família 
PSF/SUS, Drª Thereza Cristina Gomes Horta e Drª Mariana Soares de Souza, as quais  relataram que “ Lúcia Vila Nogueira Jotta é portadora de 
Doença de Parkinson desde 2003 (...) CID 10-G 20 e que faz acompanhamento neurológico”, doença elencada na Lei Complementar Municipal 
049/2006, em seu art.1º, parágrafo único, inciso VII), que concede o benefício da isenção de tributos de competência do município.
Destarte, restou satisfatoriamente provado que a contribuinte, ora requerente, é portadora de doença grave, assim declarada pela legislação 
municipal, devendo, por conseguinte, a ele ser concedido o benefício da isenção tributária, objeto do requerimento.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigo1º e Parágrafo Único, e artigos 2º e 4º da Lei Com-
plementar Municipal nº 049/2006:
a) MANIFESTO FAVORAVELMENTE ao pedido de isenção de tributo municipal, tendo em vista que a requerente/contribuinte LÚCIA VILA 
NOGUEIRA JOTTA é portadora de doença de Parkinson, doença grave elencada na Lei Federal nº 7.713/88 e Lei Complementar Municipal nº 
049/2006, devidamente comprovada junto à administração;
b) Após ato do Chefe do Executivo, deverá ocorrer o cancelamento dos lançamentos de tributos municipais incidentes sobre o imóvel cadas-
trado sob o nº 05.38.014.0115.000 em nome de LÚCIA VILA NOGUEIRA JOTTA referente à Matrícula Imobiliária nº 7 077 (anexa ao processo), 
inclusive os débitos lançados em Dívida Ativa. Desse modo a requerente está isenta dos tributos municipais a partir da constatação da doença 
por laudo oficial, ou seja, agosto de 2008. 
c) Sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria Geral do Município para que prepare a minuta do Decreto de Isenção, em obediên-
cia ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 049/2006.
d) Após o Ato do Chefe do Executivo, seja a contribuinte INTIMADA para ciência.
d) Seja cientificado o Departamento de Arrecadação e Fiscalização – Setor de Cadastro, da presente decisão administrativa, para que proceda 
às alterações necessárias no Sistema de Tributação Municipal;
Deixo de remeter os presentes autos à instância superior tendo em vista não preencher os requisitos do art. 274 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 15 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000725/2014
REFERÊNCIA: Isenção de Tributo – LC 049/2006
CONTRIBUINTE:  NEUZA COSTA SANTOS SARAIVA
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000725/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte “NEUSA COSTA SANTOS SARAIVA “solicita isenção de IPTU 
exercício 2014 e os exercícios incluídos em Dívida Ativa sendo eles os exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013. Isenção por doença de acordo 
com a lei complementar 049/2006, observando o item XV do parágrafo único”.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documentos  pessoais do requerente, comprovante de residência, Relató-
rios, cara de concessão de aposentadoria por invalidez  e cópia de Registro Imobiliário.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Boletim Imobiliário, guia de arrecadação de IPTU, cópia da lei Complementar nº 
049, de 07 de julho de 2006 e informações acerca da doença que acomete o requerente.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que mencio-
na e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
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Art. 1º - Será isento de pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovada, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.
Parágrafo único – Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, para efeitos desta lei:
(...)
XV – Paralisia irreversível e incapacitante
(...)
Art. 2º - Ao requerer a isenção de que trata o artigo anterior, o interessado pessoalmente ou através de seu representante legal, apresentará 
laudo médico profissional especializado que será submetido ao médico do Programa de Saúde da Família – PSF a que tiver circunscrito a 
quem caberá atestar a doença. 
Art. 4º -  A isenção tributária de que se refere esta Lei abrange:
I – todos os tributos de competência do Município inscritos ou não em dívida, em fase de cobrança administrativa ou judicial;
II – todos os contribuintes que, se enquadrando nas situações previstas nos artigos 1º e 2º, requerem o benefício na forma da lei.”
Art. 5º - As isenções de que trata esta Lei Complementar serão objeto de Decreto do Chefe do Poder executivo, dele fazendo parte integrante 
os laudos e atestados a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção de que trata o art. 62 do Código Tributário Municipal aos 
contribuintes que se enquadram em uma das duas (ou nas duas) situações previstas no parágrafo 1º e estabeleceu como conditio sine qua 
non a comprovação, junto à Administração, de que é portador de doença grave, observando-se que tal doença deverá, necessariamente, estar 
prevista no rol apresentado pelo legislador.    
Examinando-se os laudos elaborados por profissionais da Rede SARAH de Hospitais de reabilitação atesta que “segundo relatório da Drª. 
Denise de Aquino Cunha, CRMMG 31.964, a paciente Neusa Costa Santos Saraiva é acompanhada no Hospital Sarah/Belo Horizonte desde 14 
de janeiro de 2008, devido às sequela de AVC isquêmico de junho de 2004 (..) com DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DEFINITIVO: - Sequela de AVC 
isquêmico, ocorrido em 2004; DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO DEFINITIVO: hemiparesia espástica à direita, - paresia facial central à direita (...) CID: 
I69.3; G81.1” .
Outro laudo emitido em papel timbrado do Ministério da Fazenda -  Secretaria da Receita Federal do Brasil, elaborado pela Dra. Denise Aquino  
Cunha e pelo Dr. Claudio Martins Machado CRM 16653, declara que “Neusa Costa Santos Saraiva – DID-10: I69.3/G81.1 tem deficiência física 
identificada como Hemiparesia espástica à direita (...)
Verifica-se que os dois atestados mencionam a ocorrência do Acidente Vascular Cerebral código CID 10: I 69.3 e código CID 10: G 81.1.
Consulta ao CID 10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde -, as codificações mencionadas correspondem:
I 69 – Sequela de doença cerebrovascular.
I 69.3 –Sequela de infarto cerebral.
G81 - Hemiplegia
G81.1 – Hemiplegia espástica.
A expressão da lei - paralisia irreversível e incapacitante – não consta codificada na CID 10. Em pesquisa no site www.pdamed.com.br/dicio-
med/pdamed, encontra-se no “Dicionário Digital de Termos Médicos 2006” que “reúne termos importantes frequentemente utilizados pelos 
profissionais da área de saúde”, as seguintes definições:
Paralisia: 1 - Perda da função ou da sensação muscular produzida pela lesão
dos nervos ou pela destruição dos neurônios. 2 - Sinônimo de acinesia.
(Acinesia: 1 - Diminuição ou desaparecimento dos movimentos espontâneos
e automáticos. 2 - Sinônimo de Paralisia).
Paralisia cerebral: Grupo heterogêneo de transtornos motores não progressivos causados por lesões cerebrais crônicas, que se originam no 
período pré-natal,      período perinatal ou primeiros cinco anos de vida. Os quatro principais subtipos são: espástico, atetóide, atáxico e parali-
sia cerebral mista, sendo a forma espástica a mais comum.
Acidente cerebrovascular: Perda súbita, não-convulsiva, da função neurológica, devido a um evento vascular intracraniano isquêmico ou 
hemorrágico. Em geral, os acidentes cerebrovasculares são classificados pela localização anatômica no cérebro, distribuição vascular, etiologia, 
idade dos indivíduos afetados e natureza hemorrágica versus nãohemorrágica.
 Diante da ausência quer na lei quer na CID 10 de definição precisa do que vem a ser a moléstia “paralisia irreversível e incapacitante” há que 
se considerar o conjunto de elementos representados pelos Laudos Médicos Oficiais e em aproximação aos elementos constantes da CID 10 e 
dicionário técnico da área médica, este em preferência ao “Dicionário Aurélio”.
Os dois laudos oficiais constatam que o requerente sofreu Acidente Vascular Cerebral resultando, segundo o primeiro laudo, “Diagnóstico 
DEFINITIVO de sequela de AVC”; no segundo, “hemiparesia espástica”, que vem a ser Paralisia cerebral. 
Considero-os hábeis e suficientes para comprovar que a moléstia da qual é acometido a requerente enquadra-se na previsão legal “ser porta-
dor de paralisia irreversível incapacitante”. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigo1º e Parágrafo Único, e artigos 2º e 4º da Lei Com-
plementar Municipal nº 049/2006:
a) MANIFESTO FAVORAVELMENTE ao pedido de isenção de tributo municipal, tendo em vista que a requerente/contribuinte NEUSA COSTA 
SANTOS SARAIVA é portadora de doença grave elencada na Lei Federal nº 7.713/88 e Lei Complementar Municipal nº 049/2006, devidamente 
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comprovada junto à administração;
b) Após ato do Chefe do Executivo, deverá ocorrer o cancelamento dos lançamentos de tributos municipais incidentes sobre o imóvel cadas-
trado sob o nº 01.33.018.0002.000 em nome de NEUSA COSTA SANTOS SARAIVA referente à Matrícula Imobiliária nº 9 990 (anexa ao processo), 
inclusive os débitos lançados em Dívida Ativa. Desse modo a requerente está isenta de tributos municipais a partir da data da constatação da 
doença por laudo oficial, ou seja, janeiro de 2005.
c) Sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria Geral do Município para que prepare a minuta do Decreto de Isenção, em obediên-
cia ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 049/2006.
d) Após o Ato do Chefe do Executivo, seja a contribuinte INTIMADA para ciência.
d) Seja cientificado o Departamento de Arrecadação e Fiscalização – Setor de Cadastro, da presente decisão administrativa, para que proceda 
às alterações necessárias no Sistema de Tributação Municipal;
Deixo de remeter os presentes autos à instância superior tendo em vista não preencher os requisitos do art. 274 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 15 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000745/2014
REFERÊNCIA: Isenção de Tributos Municipais
CONTRIBUINTE:  RAIMUNDO SOUZA MAIA
PARECER ADMINISTRATIVO
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000745/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte RAIMUNDO SOUZA MAIA por meio de sua procuradora e 
irmã BERENICE RODRIGUES DE SOUZA LIMA  “solicita a concessão do benefício da isenção na forma do art. 1º e Parágrafo Único, inciso II, da Lei 
Complementar nº 049/2006.”
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópias dos documentos pessoais  e certidão de nascimento do requerente,  docu-
mento pessoal de sua procuradora,  comprovante de residência, guia de recolhimento de IPTU, cópia do registro Imobiliário,  Relatório do 
Médico de profissional especializado em Neurologia e do Atestado de médico pertencente ao Programa de Saúde da Família – PSF/SUS.  
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada de Boletim Imobiliário, cópia da lei Complementar nº 049/2006 e informação de 
CID da enfermidade que acomete o requerente. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 049, e 17 de julho de 2006, que “Isenta de pagamento de tributos municipais os contribuintes que mencio-
na e dá outras providências”, estabelece o seguinte:
Art. 1º - Será isento de pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovada, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.
Parágrafo único – Consideram-se doenças graves, contagiosas e incuráveis, para efeitos desta lei:
(...)
II – Alienação mental
(...)
Art. 2º - Ao requerer a isenção de que trata o artigo anterior, o interessado pessoalmente ou através de seu representante legal, apresentará 
laudo médico profissional especializado que será submetido ao médico do Programa de Saúde da Família – PSF a que tiver circunscrito a 
quem caberá atestar a doença. 
Art. 4º -  A isenção tributária de que se refere esta Lei abrange:
I – todos os tributos de competência do Município inscritos ou não em dívida, em fase de cobrança administrativa ou judicial;
II – todos os contribuintes que, se enquadrando nas situações previstas nos artigos 1º e 2º, requerem o benefício na forma da lei.”
Art. 5º - As isenções de que trata esta Lei Complementar serão objeto de Decreto do Chefe do Poder executivo, dele fazendo parte integrante 
os laudos e atestados a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei. 
Vislumbra do texto legal acima colacionado que o legislador concedeu a isenção de que trata o art. 62 do Código Tributário Municipal aos 
contribuintes que se enquadram em uma das duas (ou em duas) situações previstas no parágrafo 1º e estabeleceu como conditio sine qua 
non a comprovação, junto à Administração, de que é portador de doença grave, observando-se que tal doença deverá, necessariamente, estar 
prevista no rol apresentado pelo legislador.   
Em análise da documentação acostada, verificamos o relatório médico do profissional especializado em neurologia, o Dr. José Renato Bregun-
ci CRM 14898, onde expõe: “ (...) Raimundo de Souza Maia é portador de Síndrome de Down + G 40 (...).  
Em atendimento ao disposto no art. 2º da lei supra, o relatório supra foi  submetido à apreciação do médico do programa de saúde da família 
PSF/SUS, o Dr. Bruno Lúcio M. B. de Oliveira, o qual veio atestar, em conformidade com o profissional especializado, que a paciente, aqui re-
querente, “Raimundo de Souza Maia (...) F 07 (CID 10) (...) F12(CID 10) (...)”, sendo tratado como transtorno de personalidade, lesão e disfunção 
cerebral, retardo mental, ou seja, ALIENAÇÃO MENTAL, doença elencada na Lei Complementar Municipal (art.1º, parágrafo único, inciso II), que 
concede o benefício da isenção de tributos de competência do município.
Destarte, restou satisfatoriamente provado que o contribuinte, ora requerente, é portador de doença grave, assim declarada pela legislação 
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municipal, devendo, por conseguinte, a ele ser concedido o benefício da isenção tributária, objeto do requerimento.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigo1º e Parágrafo Único, e artigos 2º e 4º da Lei Com-
plementar Municipal nº 049/2006:
a) MANIFESTO FAVORAVELMENTE ao pedido de isenção de tributo municipal, tendo em vista que o requerente/contribuinte RAIMUNDO 
SOUZA MAIA é portador de doenças neurológicas que têm como consequência a “Alienação Mental”, doença grave elencada na Lei Federal nº 
7.713/88 e Lei Complementar Municipal nº 049/2006, devidamente comprovada junto à administração;
b) Após ato do Chefe do Executivo, deverá ocorrer o cancelamento dos lançamentos de tributos municipais incidentes sobre o imóvel cadas-
trado sob o nº 01.03.0002.0006.000 em nome de RAIMUNDO DE SOUZA MAIA referente à Matrícula Imobiliária nº 1115 (anexa ao processo), in-
clusive os débitos lançados em Dívida Ativa, respeitada a vigência da lei, sendo que a doença que acomete o requerente tem origem genética, 
assim, o mesmo é portador da síndrome  de Down desde o  seu nascimento.
c) Sejam os presentes autos encaminhados à Procuradoria Geral do Município para que prepare a minuta do Decreto de Isenção, em obediên-
cia ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 049/2006.
d) Após o Ato do Chefe do Executivo, seja a contribuinte INTIMADA para ciência.
d) Seja cientificado o Departamento de Arrecadação e Fiscalização – Setor de Cadastro, da presente decisão administrativa, para que proceda 
às alterações necessárias no Sistema de Tributação Municipal;
Deixo de remeter os presentes autos à instância superior tendo em vista não preencher os requisitos do art. 274 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 15 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 334/2014
REFERÊNCIA: Não incidência de Contribuição de Iluminação Pública
REQUERENTE: LUCIANA REIS DE MAGALHAES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 334/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual LUCIANA REIS DE MAGALHAES, “solicita exclusão da taxa de iluminação pública do 
Lote de inscrição cadastral nº 01.31.006.0025.000, situado na Alameda Piratã, nº 392, Parque Porangaba, Brumadinho-MG”.
Vislumbra que o pedido está fundado no fato de que o imóvel de propriedade do requerente não é servido por iluminação; refere-se, portan-
to, a não incidência do tributo pela não ocorrência do fato gerador da contribuição para iluminação pública;
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação públi-
ca, observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou 
a Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, 
diretamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equali-
zada convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.   
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o imóvel em questão, situado na Alameda Piratã, nº 392, Parque Porangaba, 
Brumadinho-MG, de propriedade da requerente LUCIANA REIS DE MAGALHAES, não é servido por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel do 
requerimento e indicado no Ofício nº 119/2014 do Departamento de Água e Energia, sendo assim não ocorreu o fato gerador; não ocorrendo 
o fato gerador não há que se falar em incidência do tributo, logo, é indevido.
Tudo visto e examinado, passamos à:  
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos art. 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.324/2002:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pela requerente LUCIANA REIS DE MAGALHAES, razão pela qual DETERMINO A EXCLUSÃO DO 
LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA que, indevidamente, foi lançada sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
01.31.006.0025.000, tendo em vista a não ocorrência do fato gerador; 
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2. Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho, para as devidas provi-
dências;
3.  DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 16 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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