
Brumadinho, 4 de novembro de 2013 Página 1 de 10Diário Oficial de Brumadinho - Edição 65

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

DOM
B R U M A D I N H O

Brumadinho, segunda-feira, 4 de novembro de 2013  Ano 1 Edição 65

Começa a 2ª etapa da 
campanha de vacinação 

contra a Febre Aftosa 
A segunda etapa da Cam-

panha Nacional de Vacina-
ção contra a Febre Aftosa já 
começou e o pecuarista tem 
até o dia 30 de novembro 
para vacinar seu rebanho. 
Somente animais com até 2 
anos de idade deverá rece-
ber a dose da vacina.

Nesta etapa da campa-
nha, o produtor não receberá 
a carta aviso, que geralmen-
te é enviado aos domicílios. 
O pecuarista deverá acessar 
o site www.ima.mg.gov.br, 
ou procurar a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, De-
senvolvimento Econômico, 
Pecuária e Abastecimento e 
solicitar a carta para preen-
cher seus dados e comprar 
a vacina apresentando seu 
CPF ou cartão de identifica-
ção do IMA. Após esse pro-
cedimento e posse da Nota 
Fiscal de compra e vacinação 
do animal, o produtor tem 
um prazo de 10 dias para en-
tregar a documentação no 
escritório do IMA. 

A vacina deve ser trans-

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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portada em caixa térmica 
com gelo mantendo a tem-
peratura entre 2 e 8 graus 
centigrados. Os animais 
com algum tipo de doença 
não podem ser vacinados. 
A expectativa da Prefeitu-
ra é que seja vacinado mais 
de 5.900 animais em todo o 
município. 

INFORMAÇÕES
Rua Aristides Passos, 168 – Centro
Telefone: 3571-2395
Horário: 8h às 17h
Segunda à sexta-feira 
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Secretaria Municipal de Administração

 Torna público 2º Termo de Apostilamento para SUBSTITUIÇÃO DE HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO contida na Cláusula Décima Primeira – Da 
Prorrogação, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 133/2013, celebrado em 15 de julho de 2013, entre o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, 
e a empresa VIAÇÃO SÃO SILVESTRE LTDA, para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de 
Brumadinho-MG em veículos ônibus – Processo Administrativo de Licitação n.º 014/2013, referente ao Pregão Presencial 007\2013.

Torna público Extrato de Contrato nº 186/2013 - Obj: Execução de obras e reforma do telhado e pintura da policlínica municipal - Contratada: 
ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA EPP - Valor total: R$408.947,30. Antônio Brandão-Prefeito.

 Torna público Extrato de Contrato: Contrato nº 187/2013 - Obj:  Locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar. 
Locador: JAIR ANASTÁCIO SILVA - Valor total: R$18.000,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 184/2012
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: ESPÓLIO DE ADENOR JOSÉ DE ALMEIDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 414/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, ESPÓLIO DE ADENOR JOSÉ DE ALMEIDA, através de sua 
representante Maria das Graças Almeida “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 do contribuinte e da requerente, comprovante de endereço e comprovante 
de renda.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Laudo de 
Vistoria, elaborado pela Fiscal de Obras do Município, Maria Alice da Silva, matricula 173. 
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 
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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 ESPÓLIO DE ADENOR JOSÉ DE ALMEIDA, proprietário do imó-
vel de índice cadastral nº 01.25.004.0006.000, situado na Rua C-2, n.º 30, Bairro Progresso Casa Nossa, neste Município, NÃO apresentou cópia 
do registro imobiliário do referido imóvel. Assim, faltam elementos suficientes para análise do mérito.
 Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Pelo exposto, com fundamento nos artigo 267, inciso VI e 295, inciso III do Código de Processo Civil:
1) Declaro Extinto o processo Administrativo Tributário sem resolução de mérito, incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
01.25.004.0006.000 de propriedade de ESPÓLIO DE ADENOR JOSÉ DE ALMEIDA;
2) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências 
cabíveis.

3) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 24 de Outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 125/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: FELICIANO DA SILVA PRADO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 479/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, FELICIANO DA SILVA PRADO, “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 do contribuinte e comprovante de endereço.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
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 
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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 FELICIANO DA SILVA PRADO, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.04.022.0008.000, situado na Rua Dália, n.º 70, Bairro Bela Vista, neste Município, NÃO apresentou cópia do registro imobiliário 
do referido imóvel e comprovante de renda. Assim, faltam elementos suficientes para análise do mérito.
 Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Pelo exposto, com fundamento nos artigo 267, inciso VI e 295, inciso III do Código de Processo Civil:
1) Declaro Extinto o processo Administrativo Tributário sem resolução de mérito, incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
01.04.022.0008.000 de propriedade de FELICIANO DA SILVA PRADO;
2) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda as providências 
cabíveis.
3) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 24 de Outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 002/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 060/2012
CONTRIBUINTE: RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 491/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA, “requer a isenção de IPTU 
nos termos da lei 060/2010 com as alterações da lei 063/2011.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do 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 do contribuinte.
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.
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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 RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA, proprietário do imóvel de 
índice cadastral nº 01.24.001.0018.000, situado na rua Turquesa, nº 31, Apto 01, Bairro Planalto 2ª seção, 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:
a) O imóvel em estudo possui área total de 575,00m² (quinhentos e setenta e cinco metros quadrados);
b) O imóvel em estudo é de uso residencial conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário); 
c) O imóvel em estudo possui área edificada de 54,24m² (cinquenta e quatro metros e vinte e quatro decímetros quadrados) conforme 
Habite-se nº 049/2012; 
d)  O contribuinte percebe renda mensal inferior a 3,5 (três e meio) salários mínimos vigente no país.
O contribuinte, RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA, 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 RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA;
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 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.24.001.0018.000 de propriedade de 
RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 24 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT nº 530/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI-ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 530/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI-ME “solicita a restituição do valor referente as 
três parcelas do IPTU, pagas em duplicidade, do imóvel de índice cadastral nº 01.51.001.0024.000.”
Foram juntados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documentos como Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Requerimento 
de Empresário da requerente, cópia da Carteira de Identidade do representante pela Empresa, cópias das guias de recolhimento de IPTU nºs 
23033470 referente a cota única, 23033471 referente parcela 1/3, 23033472 referente parcela 2/3 e 23033473 referente parcela 3/3,  com seus 
respectivos comprovantes de pagamento, todos em data de 13/05/2013.
Por meio do Ofício 084/2013, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que constatou o pagamento das parcelas 1/3 e 2/3 e 3/3, efetuados no dia 13/05/2013 no Banco Santander, referentes ao IPTU exercício 2013 
incidente sobre o imóvel de  inscrição nº 01.51.001.0024.000.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Municipal nº 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 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; (...)
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Analisando as guias de recolhimento e seus respectivos comprovantes de  pagamentos frente ao ofício do Departamento de Arrecadação, 
verificamos que a  contribuinte NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI-ME pagou em duplicidade as parcelas 1/3, 2/3  e 3/3 do  IPTU/2013 - Guias nºs  
23033471, 23033472 e 23033473 referente ao imóvel de índice cadastral nº 01.51.001.0024.000, na mesma data, conforme demonstram os 
comprovantes de pagamentos anexos.
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:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado pela contribuinte NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI-ME;
2. Determino a restituição do tributo pago em duplicidade no valor de R$  102,98 (cento e dois reais e noventa e oito centavos), referente ao 
pagamento a maior do IPTU/2013 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.51.001.0024.000, devendo a restituição ser paga por meio 
de Cheque Administrativo em nome de  NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI-ME.
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
a mesma cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no 
prazo de 20 (vinte) dias; 
5. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor a ser restituído é inferior ao teto 
estabelecido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 31 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende                                                                                                                                                                               
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO nº 560/2013
REFERÊNCIA: Restituição de IPTU por Isenção
CONTRIBUINTE: WALTER PINTO MACIEL 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 560/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte WALTER PINTO MACIEL, solicita restituição de valor do IPTU 
2011 e 2012, pagos na Caixa Econômica Federal nos dias 07 de junho de 2011 e 14 de março de 2012, respectivamente, sendo que em 23 de 
julho de 2012, foi concedida isenção dos tributos ao contribuinte de acordo com a Lei 049/2006, referente ao imóvel de índice cadastral nº 
02.17.000.0281.000.”
Foram juntados ao requerimento de restituição cópia do documento pessoal e comprovante de residência do requerente, comprovantes de 
pagamentos anexos aos carnês de pagamento do IPTU-2011 e 2012, cópia do Decreto nº 084/2012 concedendo a isenção de tributos munici-
pais, em caráter pessoal.
Por meio do Ofício 090/2013, em resposta ao Setor PAT, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que constatou o pagamento das parcelas únicas, efetuados no dia 07/06/2011 e 14/03/2012 na Caixa Econômica Federal, referentes ao IPTU 
exercício 201 incidente sobre o imóvel de  inscrição nº 02.17.000.0281.000.
 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; (grifos nossos)
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) 
Lei Complementar nº 049/2006
Art. 1º - Será isento do pagamento de tributos municipais o contribuinte portador de doença grave, contagiosa ou incurável, assim declarada 
pela legislação federal ou relacionada nesta lei, desde que comprovado, junto à Administração, o estado de saúde e a condição de pobre no 
sentido legal.

Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte WALTER PINTO MACIEL, alcançou o benefício da isenção 
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previsto na Lei Complementar 049/2006, conforme Decreto 084/2012, homologado em 23 de julho de 2012, sendo assim deve-se retroagir a 
isenção a data do pedido do contribuinte. 
Assim sendo pagou o IPTU em data de 07 de junho de 2011 e 14 de março de 2012, conforme cópia do comprovante de quitação anexado ao 
carnê, porém, posteriormente recebeu da Prefeitura Municipal o comunicado de ISENÇÃO, conforme cópia do Decreto anexo aos autos.     
Destarte, vislumbra que o contribuinte pagou espontaneamente o tributo indevido em face da lei tributária municipal nº 049/2006, aplicável 
ao presente caso, o qual deverá ser prontamente restituído ao contribuinte, ora requerente.
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 NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pelo contribuinte WALTER PINTO MACIEL.
b) DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE no valor de R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos) na conta cor-
rente nº 30.7001001199-5, agência 3070 do Banco Santander em nome WALTER PINTO MACIEL, devendo, para tanto, dar ciência ao Departa-
mento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
d) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 31 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT nº 577/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: MARIA ZITA DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 577/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte MARIA ZITA DA SILVA “solicita a restituição do valor referente às parcelas do 
IPTU, pagas em duplicidade, do imóvel de índice cadastral nº 01.07.000.0161.000.”
Foram juntados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoal da requerente, cópia da guia de recolhimento de IPTU 
Guias nº 22990746 e carnê do IPTU 2013, com seus respectivos comprovantes de pagamento, nos dias 15/05/2013 e 13/05/2013, respectiva-
mente.
Por meio do Ofício 080/2013, em resposta ao Setor PAT, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que constatou o pagamento das guias em conta única, efetuados no dia 13/05/2013 e 15/05/2013 no Correio e Banco Itaú, referentes ao IPTU 
exercício 2013 incidente sobre o imóvel de  inscrição nº 01.07.000.0161.000.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Municipal nº 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 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; (...)
Analisando as guias de recolhimento e seus respectivos comprovantes de  pagamentos frente ao ofício do Departamento de Arrecadação, ve-
rificamos que a  contribuinte MARIA ZITA DA SILVA pagou em duplicidade a parcela única do  IPTU/2013 - Guia nº 22990746 e Carnê referente 
ao imóvel de índice cadastral nº 01.07.000.0161.000, em 13/05/2013 e 15/05/2013, conforme demonstram os comprovantes de pagamentos 
anexo.
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:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado pela contribuinte MARIA ZITA DA SILVA;
2. Determino a restituição do tributo pago em duplicidade no valor de R$ 96,75 (noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao 
pagamento a maior do IPTU/2013 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.07.000.0161.000, devendo a restituição ser paga por da 
conta corrente 100091-8, agência 1669-1, Banco do Brasil, em nome de MARIA ZITA DA SILVA.
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
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a mesma ciente de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias; 
5. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor a ser restituído é inferior ao teto 
estabelecido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 31 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende                                                                                                                                                                               
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT nº 579/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: VISÃO PARTICIPAÇÕES LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 579/2013, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a contribuinte VISÃO PARTICIPAÇÕES LTDA “solicita a restituição do valor referente a par-
cela única do IPTU, paga em duplicidade, do imóvel de índice cadastral nº 01.54.023.0028.000.”
Foram juntados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Última Alteração Contratual  da empresa, cópia da guias de recolhimen-
to de IPTU nº 23038373 e do carnê, referente a cota única,  com seus respectivos comprovantes de pagamento, datados de 22/05/2013 e 
16/05/2013, respectivamente.
Por meio do Ofício 079/2013, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que constatou o registro da entrada para o Município no Valor de R$ 337,40 no dia 16/05/2013 e de 400,44 no dia 22/05/2013, correspondente 
a parcela única do IPTU, efetuados no Banco do Itaú, do imóvel de  inscrição nº 01.54.023.0028.000.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Municipal nº 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 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; (...)
Analisando as guias de recolhimento e seus respectivos comprovantes de  pagamentos frente ao ofício do Departamento de Arrecadação, 
verificamos que a  contribuinte VISÃO PARTICIPAÇÕES LTDA pagou em duplicidade a parcela única do  IPTU/2013 - Guia nº 23038373 e Carnê 
referente ao imóvel de índice cadastral nº 01.54.023.0028.000, em 22/05/2013 e 16/05/2013, respectivamente, conforme demonstram os 
comprovantes de pagamentos anexos.
 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:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado pela contribuinte VISÃO PARTICIPAÇÕES LTDA;
2. Determino a restituição do tributo pago em duplicidade no valor de R$  400,44 (quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos), referente 
ao pagamento a maior do IPTU/2013 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.54.023.0028.000, devendo a restituição ser paga o 
Banco Itaú, Agencia 1382, Conta 34764-7, em nome de  VISÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
3. Seja dada ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
4. Determino a intimação da contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
a mesma ciente de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo 
de 20 (vinte) dias; 
5. Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor a ser restituído é inferior ao teto 
estabelecido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 31 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende                                                                                                                                                                               
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE: Processo Administrativo Tributário Nº 584/2013
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento Indevido de ISSQN
REQUERENTE: MICHELE MOREIRA DA ROCHA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 584/2012, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual MICHELE MOREIRA DA ROCHA, “solicita a restituição do valor em anexo (valor da guia 
de ISS: R$ 52,91), ISS recolhido indevidamente, Notas Fiscais nºs  12,13 e 16 emitidas no mês de maio de 2013, sendo a mesma optante pelo 
Simples Nacional desde 11 de junho de 2012. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópias das Notas Fiscais 12, 13 e 16, cópia do Livro Fiscal Serviços Prestados Mensal, 
referência maio/2013, cópia do Extrato do Simples Nacional, Cópia do Requerimento de Empresário, cópia da Carteira de Identidade e CPF da 
requerente, cópia do comprovante de pagamento da DAS e cópia da guia de recolhimento ISS mensal da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Por meio do Ofício Fiscal nº 021/2013, o fiscal de tributos manifestou no seguinte sentido:
“A contribuinte é optante pelo Simples Nacional desde 11.06.2012.
Houve recolhimento do ISSQN referente às NF eletrônicas de nº 12, 13 e 16 emitidas no mês de maio de 2013, com total de base de calculo R$ 
2.568,64, com incidência de alíquota de 2%, conforme boleto nº 12694830 de valor R$ 52,91em 01.07.2013.
Houve recolhimento de ISSQN sobre a Base de cálculo das NF citadas por meio do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional de 
valor R$ 66,22, com alíquota do simples de 2,5%, guia nº 01.07.13168.0645430-5, na data de 20.06.2013.
Assim sendo oriento que seja restituído o valor recolhido pelo DAM – Documento de Arrecadação Municipal no valor de R$ 52,91, pelo fato 
da empresa ser optante pelo simples nacional e de ter feito o recolhimento da forma do regulamento disposto na lei 128/2008, que altera a lei 
123/2003 que por sua vez Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar 123/2006 alterada pela LC 128/2008, em seu artigo 12, artigo 13 Inciso VII e artigo 21 Inciso I, dispõe sobre o recolhimen-
to do tributo pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Vejamos:  
Art. 12.   Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional. 
Art. 13.   O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribui-
ções: 
... 
VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 
Art. 21.   Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser pagos: 
I – por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor; 
Sendo assim, como houve recolhimento do ISSQN referente às Notas Fiscais Eletrônicas nº 12,13 e 16, erroneamente, através da DAM- Docu-
mento de Arrecadação Municipal, não é de competência tributária do Município, devendo as mesmas ser recolhidas de forma regular pela Lei 
123/2006 alterada pela Lei 128/2008.
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:
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.
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo Michele Moreira da Rocha recolheu indevida-
mente o tributo das Notas Fiscais Eletrônica nº 12, 13 e 16, na DAM- Documento de Arrecadação Municipal, posto que a mesma é optante pelo 
simples nacional e efetuou também o recolhimento da forma regulamentada na Lei Complementar 128/2008, que alterou a Lei Complemen-
tar 123/2006 instituída no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
Diante do parecer do Fiscal de Tributos no sentido de que houve o pagamento indevido do tributo, ratifico in totum a declaração de fls 15/16 
para acolher o pedido da autora.
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 formulado por Michele Moreira da Rocha, amparado pelos fundamentos expostos pelo Agente Fiscal de 
Tributos, 
b) DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE PAGO no valor de R$ 52,91 (cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), 
através de cheque administrativo a ser entregue diretamente à Requerente; 
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento 
(PAT 584/2013);
c) Após,  ARQUIVE-SE. 
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

d) Deixo de remeter os presente feito à JRF, posto que o valor a ser restituído é inferior ao teto estabelecido no art. 247 do CRM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 30 de outubro de 2013.
Geraldo Luiz Machado de Rezende 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho - Aviso de licitação: Pregão Pres. 053/13, p/ aq. óleo diesel S10, c/ forn. parc. Entrega prop. 14.11.13. às 
10:00 hs. Pregão Pres. 055/13, p/ prest. serv. cons. esp. p/ 12 meses. Entrega prop. 14.11.13. às 13:00 hs. Pregão Pres. 054/13, p/ aq. EPI, c/ forn. 
unico. Entrega prop. 14.11.13. às 15:30 hs. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – 
Secretario Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho Ext.cont.123/13-PP-31/13, Contratada: Multicom,Com.Múltiplo de Alimentos Ltda,obj:Dietas enterais e 
form. infantis,forn.parc.vig.07.10,13/31.12.13;Vlr R$2.808,00- Brumadinho, 14.10.13-José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde Brumadinho.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho Ext.cont.124/13-PP31/13, Contratada: Difarmig Ltda, obj: Dietas enterais e fórm.infantis,forn.parc. 
vig.07.10,13 / 31.12.13; Vlr R$ 21.415,50- Brumadinho,14.10.13-José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Municipal de Saúde Brumadinho.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho- Ext.cont.125/13,PP 46/13-Contratado: Laercio Penido do Carmo, obj. Conf.de faixas,vig.07.10,13/31.12.13,v
lr R$ 10.200,00 - Brumadinho,14.10.13-José Paulo Silveira Ataíde - Gestor do Fundo Municipal de Saúde Brumadinho.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 10/2013 - Modalidade: Tomada de Preços nº 02/2013 – Tipo: Menor Preço 
Global. Objeto: contratação de empresa especializada em construção civil, para execução das obras de reforma dos prédios que compõem a 
sede da Câmara Municipal de Brumadinho. Entrega dos envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia 21/11/2013, às 13:45 horas, no Setor 
de Protocolo da Câmara Municipal. Abertura dos referidos envelopes dia 21/11/2013, às 14 horas. Informações: (31) 3571-1463 – ramal 210.
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