
Brumadinho, 30 de setembro de 2015 Página 1 de 22Diário Oficial de Brumadinho - Edição 524

"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

Encosta da Serra da Moeda
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Brumadinho, quarta-feira, 30 de setembro de 2015  Ano 3 Edição 524

Prefeitura inicia campanha do Outubro Rosa
Movimento marca a luta contra o câncer de mama

e estimula o autoexame
A Prefeitura de Bruma-

dinho inicia, nesta quin-
ta-feira, 1° de outubro, as 
ações do Outubro Rosa. 
Comemorado em todo 
o planeta, o movimento 
marca a luta contra o cân-
cer de mama.

Em Brumadinho, o Go-
verno Municipal prepa-
rou ações especiais para 
toda a comunidade. Com 
o objetivo de esclarecer 
a população sobre a im-
portância de realizar pe-
riodicamente o autoexa-
me e a mamografia, serão 
realizadas várias palestras 
nas Unidades Básicas de 
Saúde de todo o municí-

pio. Também para marcar 
a comemoração, os fun-
cionários da Secretaria 
Municipal de Saúde usa-
rão fitas rosas nos jalecos, 
em alusão à campanha.

Outubro Rosa
O movimento popular 

internacionalmente co-
nhecido como Outubro 
Rosa é comemorado em 
todo o mundo. Iniciou-se 
nos Estados Unidos em 
1997 e, posteriormente, 
com a aprovação do Con-
gresso Americano, o mês 
de outubro tornou-se o 
mês nacional (america-
no) de prevenção do cân-

cer de mama.
Em outubro de 2009, se 

multiplicaram as ações re-
lativas ao Outubro Rosa 
em todas as partes do Bra-
sil e, em 2010, o Governo 
Brasileiro, por meio do IN-
CA - Instituto Nacional do 
Câncer, que integra a Se-
cretaria de Atenção à Saú-
de do Ministério da Saú-
de, passou a fazer parte 
da mobilização. 

Câncer de Mama
O câncer de mama é 

uma doença grave, mas 
que pode ser curada. 
Quanto mais cedo ele for 
detectado, mais fácil se-

rá curá-lo. A prevenção 
precoce é uma estraté-
gia fundamental na luta 
contra o câncer de ma-
mãe, e a principal arma 
para sair vitoriosa dessa 
luta é a mamografia, re-
alizada uma vez por ano 
em todas as mulheres 
com 40 anos ou mais. É 
a partir dessa idade que 
o risco da doença come-
ça aumentar significati-
vamente. De acordo com 
o Data SUS, em 2013 fo-
ram 10 e no ano de 2014, 
15 casos confirmados em 
Brumadinho. Este ano fo-
ram confirmados 6 casos 
até a presente data.
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Atos do Executivo | Convênios

Convênio nº 016/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Brumadinho
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objetivo: Subvenção social para despesas de custeio
Valor: R$90.111,29
VAlidade: 30/09/2015 a 31/12/2015

Convênio nº 017/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Brumadinho
Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção
Objetivo: Subvenção social para despesas de custeio
Valor: R$57.231,03
VAlidade: 30/09/2015 a 31/12/2015

CORREÇÃO:
Convênio nº 015/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Brumadinho
Núcleo de Desenvolvimento
Objetivo: Inclusão social de crianças e adolescentes no contraturno escolar.
Valor: R$1.168.000,00
Vigência: 23/09/2015 a 31/12/2015

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 30 DE SETEMBRODE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a),
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seuPresidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para aReunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 06/10/2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: Rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião– Brumadinho/MG
16:00 -Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 -Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº22 de 01/09/15 e Ata nº 23 de 01/09/15; 
16:40- Informes rápidos;
17:00 –Apreciação e aprovação, ou não, do projeto em ZC N° 250/2015;
17:20 – Discussão acerca do Processo nº 270/2015;
17:50 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385;planejamentobrumadinho@hotmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho
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Secretaria Municipal de Administração
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Secretaria Municipal de Fazenda

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000825/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: AGENORJOAQUIM PEREIRA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000825/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte AGENORJOAQUIM, portador do CPF nº 124.704.576-53, requer “restituição 
dos valores pagos a maior e indevidamente das 1ªs parcelas de IPTU 2014 das inscrições 05.52.010.0004.000 e 05.52.010.0005.000.” 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoa do requerente, carnê de IPTU 2014 do imóvel 
05.52.010.0004.000 e comprovante de pagamento da parcela única e 1ª parcela, carnê de pagamento de IPTU 2014 do imóvel 05.52.010.0005.000 
e comprovante de pagamento da parcela única e da 1ª parcela.   
O DAF juntou Boletins de Cadastro Imobiliário.
Por meio do Ofício nº 108/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou o recolhimento aos cofres pú-
blicos do pagamento da parcela única e mais o pagamento de uma parcela (primeira) do IPTU exercício 2014, sendo que o pagamento único e 
a parcela são referentes ao mesmo débito tributário. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo AGENORJOAQUIM PEREIRA, recolheu indevida-
mente uma parcela de IPTU relativo a cada dos imóveis de inscrições 05.52.010.0004.000, visto que os mesmos já haviam sido pagos de uma 
única vez.
O ofício emitido pela Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa o recolhimento indevido de uma parcela do tributo no 
ano de 2014 relativas a cada imóvel, o que demonstra o excesso de pagamento de tributo de Uma parcela de R$ 37,53 e outra de R$ 38,20, num 
total de R$ 75,73.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por AGENORJOAQUIM PEREIRA, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR na importância de R$ 75,73 (setenta e cinco reais e setenta e três centavos) a ser depositado na 
Conta Corrente 01 48997-3, agência 1640 da Caixa Econômica Federal, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento 
de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
c) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 14 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000834/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE ISSQN
REQUERENTE: BAGAGEM ADMINISTRADORA E CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000834/2015 , passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa BAGAGEM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.196.858/0001-50, Requer “restituição da guia de ISSQN ref. ao mês 03 de 2014, que foram pagas em duplicidade, as guia são 
de nº 12698275 no valor de R$ 496,02 e a outra de nº 12698550 no valor de R$ 505,94, ambas referentes ao mês 03/2014, na qual venho pedir 
restituição da guia de nº  12698275 no valor de R$ 496,02 (...)”
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, comprovante de inscrição no CNPJ, cópia da Guia de Recolhimento do ISS Mensal nº 
12698550 e respectivo comprovante de pagamento (verso da guia).
O Departamento de Arrecadação fez  junta tela de baixa do Sistema de Gestão de Tributos Municipais, cópia de Livro Fiscal de Lançamento de 
ISSQN, relatório de baixa de pagamento bancário. 
A Diretora do DAF Municipal informou o recolhimento dos valores aos cofres públicos. 
Por meio do Ofício Fiscal nº 0172/2015, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos sugeri a restituição do o valor de R$ 505,94 
(quinhentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente imposto pago em dobro.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Analisando a documentação e os ofícios da Diretora do DAF e Fscal nº 0172/2014, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considera-
ções, posto que tal assunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ 
relatório é imperioso trazer à baila, na sua quase totalidade:
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre a restituição de ISSQN, requerida pela empresa Bagagem Adminis-
tradora e Corretora de Seguros Ltda, Cnpj: 06.196.858/0001-50, foram juntados e analisados os seguintes documentos;
1. Requerimento sob protocolo nº 000834/2015.
2. Boleto nº 126985550 de valor R$ 496,02, juros de mora de R$ 9,92, total R$ 505,94 e comprovante de recolhimento datado em 22.04.2014. 
3. CNPJ.
4. Livro fiscal de serviços tomados.
Segue relatório;
o contribuinte aqui qualificado é prestador de serviços e possui domicilio fiscal neste município, e busca através de argumentos e documentos 
protocolados e anexos ao processo 000834/2015, a RESTITUIÇÃO DO ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), visto que houve 
recolhimento duplicado do referido imposto nas datas de 17.04.2014 e 22.04.2014.
houve manifestação favorável ao pedido conforme Oficio 049/2015, emitido pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização através da dire-
tora deste departamento. 
o imposto recolhido é referente aos serviços tomados pelo requerente, de acordo com as notas fiscais enumeradas no relatório emitido pelo 
SigISS fl. 06.
- não há anexo ao processo comprovante de recolhimento do valor R$ 496,02, ref. ao mesmo boleto, porem não julgo necessário em face da 
manifestação positiva ao pedido do oficio 049/2015. 
Perante o exposto concluo;
1- Que houve recolhimento do imposto no dia 17.04.2014 de valor R$ 496,02.
2- Que houve recolhimento do imposto na no dia 22.04.2014 de valor R$ 505,94.
3-  Sendo assim, sugiro que seja restituído o valor de R$ 505,94 (Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos), por ser este o valor 
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pago após o vencimento com juros de mora inclusos no dia 22.04.2014, e pelo fato do pagamento já ter ocorrido na data 17.04.2014, ou seja, 
antes do vencimento normal.
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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 BAGAGEM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA para determinar A RESTI-
TUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE, no valor de R$ 505,64   (quinhentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) a ser depositado 
na Conta Corrente 8850-1 Agência 1669-1 do  Banco do Brasil, em nome da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento 
de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 1º de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000859/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE ISSQN
REQUERENTE: BALAIO PRODUÇÕES ARTÍSTICA  LTDA- ME
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000859/2015 , passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa BALAIO  PRODUÇOES ARTÍSITCAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.452.922/0001-90, alega que “No mês de dezembro de 2014 foram canceladas algumas notas da Balaio por erro na emissão, e as guias de ISS 
referentes às mesmas já haviam sido pagas. Pedimos por meio deste a restituição da diferença do imposto”
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoal do sócio administrador da sociedade, contrato social da 
Requerente, comprovante de inscrição no CNPJ, cópias das Notas Fiscais nºs 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 e 034, cópias das Guias 
de Recolhimento do ISS Mensal nºs 12702871 e 12702872  e respectivos comprovantes de pagamento.
O Departamento de Arrecadação fez  junta de cópia do Livro Fiscal de Lançamento de ISSQN. 
Por meio do Ofício Fiscal nº 0173/2015, em resposta ao Setor de PATs, o agente fiscal de tributos sugeriu a restituição do valor de R$ 1.376,74 
(hum mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente a impostos recolhidos relativos a Notas Fiscais posteriormente 
canceladas.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Analisando a documentação e o Ofício Fiscal  nº 0173/2015, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considerações, posto que tal as-
sunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ relatório é imperioso 
trazer à baila, na sua quase totalidade:
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre a restituição de ISSQN, requerida pela empresa Balaio Produções 
Artísticas Ltda, Cnpj: 04.452.922/0001-90, foram juntados e analisados os seguintes documentos;
1. Requerimento sob protocolo nº 000859/2015.
2. 5ª alteração contratual.
3. Notas fiscais 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 referente ao mês de dezembro de 2014.
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4. Boleto nº 12702871 de valor R$ 1.352,68, juros de mora de R$ 13,53 e multa de mora de R$ 27,05, total R$ 1.393,26, vencimento e quitação 
dia 13.02.15 e boleto nº 12702872 de valor 65,00, juros de mora R$ 0,65 e multa de mora R$ 1,30, total R$ 66,95, vencimento e quitação em 
13.02.2015.
5. CNPJ.
6. Livro fiscal de serviços prestados.
Segue relatório;
 o contribuinte aqui qualificado é prestador de serviços e possui domicilio fiscal neste município, e busca através de argumentos e documentos 
protocolados e anexos ao processo 000859/2015, a RESTITUIÇÃO DO ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), visto que a base de 
cálculo incluiu os valores de notas fiscais canceladas.
- as notas fiscais ref. ao mês de dez/14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, foram devidamente canceladas no SigISS, como demonstrado no livro fiscal 
de serviços prestados, com base de cálculo total de R$ 66.833,03, sendo o valor do ISS de R$ 1.336,66, recolhido no boleto 12702871.
 - porem o valor recolhido no boleto 12702871, incluiu também o valor da nota fiscal 30, base de calculo R$ 800,00, valor do ISS R$ 16,00, total 
do boleto R$ 1.352,68, com juros de mora de R$ 13,53 e multa de mora de R$ 27,05, totalizando R$ 1.393,26. 
- com relação ao boleto 12702871, este não deve ser objeto de restituição, pois o mesmo foi recolhido separado e fora do prazo regular de 
pagamento sendo o valor R$ 65,00, juros de mora R$ 0,65, e multa de mora R$ 1,30, referente a nota fiscal 34, do mês de competência dez/14.
Perante o exposto;
1-  Sugiro que seja restituído o valor de R$ 1.376,74(Um Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), ficando o calculo da 
seguinte forma:
B.C- R$ 67.633,03 – NFs 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
(-) B.C - R$ 800,00 – NF 30
(=) 66.833,03
(=) ISS 2%– R$ 1.336,66 + multa % R$ 26,73 e juros 2% R$ 13,35 
Totalizando R$ 1.376,74.
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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 BALAIO PRODUÇÕES ARTÍSITICA S LTDA para determinar A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO, pago 
anteriormente ao cancelamento de Notas Fiscais, no valor de R$ 1.376,74 (hum mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) 
a ser depositado na Conta Corrente 25497-4 Agência 3033 do Banco 347- Itaú  , em nome da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar 
o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 09 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000875/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: FLÁVIA BEATRIZ CUSTÓDIA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000875/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte FLÁVIA BEATRIZ CUSTÓDIO, portadora do CPF nº , requer “restituição dos 
valores referentes ao pagamento duplicado do IPTU 2014.”
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, comprovante de endereço e cópia de documento pessoal da requerente,  carnê de 
pagamento do IPTU 2015 do imóvel 05.47.005.0015.000, com os comprovantes do pagamento da parcela única do tributo com desconte e de 
mais 06 (seis) parcelas do mesmo tributo.     
Por meio do Ofício nº 107/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou a ocorrência do pagamento em 
duplicidade do IPTU exercícios 2015 em uma única parcela e de mais seis parcelas referentes ao mesmo débito. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
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I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo FLÁVIA BEATRIZ CUSTÓDIA recolheu por duas 
vezes tributos incidente sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
No 15/05/2015, o requerente recolheu o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2015, incidente sobre o imóvel de 
índice cadastral nº 05.47.05.0015.000 de sua propriedade. Nos meses posteriores a requerente pagou mais seis parcelas referentes ao imposto 
já quitado.
O ofício da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização  informa o recolhimento indevido do IPTU do exercício de 2015, o que 
demonstra excesso de pagamento de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por  razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM  EXCESSO, na importância de R$ 322,78 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) a ser 
depositado na conta corrente 1400-1, agência 3610-2 do Banco do Brasil, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento 
de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.  
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  16 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000887/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: GLENDA FIGUEIREDO REIS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000887/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte GLENDA FIGUEIREDO REIS, portadora do CPF nº 07.249.566-23, requer resti-
tuição de IPTU pago em duplicidade.
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, carnê de IPTU exercício 2015 e comprovante de pagamento da parcela única con-
forme código de barras e outro Comprovante de Pagamento de Tributo referente à Guia de Recolhimento de tributo Municipal nº 024283486 
conforme código de barras.
Por meio do Ofício nº 106/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal confirmou o pagamento de dois valores 
correspondentes ao mesmo imposto, o que caracteriza pagamento indevido de tributo. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
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III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo GLENDA FIGUEIREDO REIS pagou duas vezes 
tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
Em 15/05/2015, a requerente pagou o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2015, incidente sobre o imóvel de 
índice cadastral nº 01.04.003.0001.0000, no valor de R$ 66,42 através do carnê. No mesmo dia a requerente pagou novamente o IPTU 2015, no 
mesmo valor  referente ao mesmo imóvel, através da Guia de Arrecadação Municipal.
O ofício da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização  informa o recolhimento duplo de IPTU exercício 2015 relativo ao mesmo 
imóvel, o que demonstra  pagamento indevido de tributo.
Verifica-se no requerimento inicial que empresa imobiliária Norte Sul Imóveis figura como solicitante e que os comprovantes de pagamento de 
tributo também estão em nome da referida empresa, evidenciando a transferência da responsabilidade tributária na condição de prestador de 
serviços da área imobliária..
Assim, a restituição do tributo ao Solicitante Norte Sul Imóveis Eireli ME, sujeito alheio à responsabilidade tributária, porém aquele que assumiu 
o encargo em razão do seu ofício, é lícita por não confrontar com art. 166 do CTN e art. 47 do CTM.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por GLENDA FIEGUEIREDO REIS, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, na importância de R$ 66,42 (sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser depositada 
na Conta Corrente 000692-3 agência 2808 da Caixa Econômica, em nome da empresa Solicitante NORTE SUL IMÓVEIS EIRELE ME, devendo, para 
tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
c) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  16 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000914/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: ISAAC MACHADO SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000914/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte ISAAC MACHADO SILVA, portador do CPF nº 048.728.816-56, requer “restitui-
ção de valores pagos referentes ao IPTU doa anos de 2010 a 2012” incidente sobre o imóvel de índice cadastral n02.72.009.0006.000, tendo em 
vista que o tributo foi duplamente pago. 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, Guias de Arrecadação nº 185390033515 referente parcelas de 01/05 a 05/05 e respec-
tivos comprovantes, Guia de Arrecadação nº 23110251 – parcela única No valor de R$ 419,36, todas referentes ao IPTU exercícios 2010, 2011 
e 2012, com seus respectivos comprovantes de pagamento, referente imóvel de inscrição cadastral nº 02.72.009.0006.000 em nome de Isaac 
Machado Silva., cópia do documento pessoal do Requerente e  comprovante de endereço,   
O DAF juntou Relatório de Parcelamento de Dívida Ativa documento demonstrando o parcelamento 
Por meio do Ofício nº 111/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou a ocorrência do pagamento em 
duplicidade do IPTU exercícios 2010, 2011 e 2012, bem como a ocorrência do pagamento do débito de uma só parcela e o pagamento de mais 
cinco parcelas referentes ao mesmo débito. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:



Brumadinho, 30 de setembro de 2015 Página 13 de 22Diário Oficial de Brumadinho - Edição 524

"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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo ISAAC MACHADO SILVA, recolheu por duas vezes 
tributos incidentes sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
No ano de 2014, o requerente recolheu o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2010, 2011 E 2012, incidente sobre 
o imóvel de índice cadastral nºs 02.72.009.0006.000 de sua propriedade.
Em 2015 o requerente pagou novamente o IPTU ref. exercício fiscal 2010, 2011 e 2012, referente ao mesmo imóvel, em cinco parcelas.
A documentação que instrui o relatório da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização, onde informa o recolhimento indevido do 
tributo no ano de 2015, demonstra o excesso de pagamento de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por ISAAC MACHADO SILVA, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, na importância de R$ 457,69 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centa-
vos) a ser depositado na conta corrente 01001299-6, agência 3070 do Banco Santander, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar 
o Departamento de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.  
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  14 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000870/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: JOSÉ EUSTÁQUIO DE ANDRADE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000870/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte JOSÉ EUTÁQUIO DE ANDRADE, portador do CPF nº 129. requer “restituição 
do valor do IPTU pago em duplicidade.” 
Foram carnê IPTU 2015 e comprovante de pagamento.
Por meio do Ofício nº 114/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal confirmou o recolhimento do valor de R$ 
219,64, pago por duas vezes, referente ao IPTU 2015 do mesmo imóvel. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
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 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo JOSÉ EUSTÁQUIO DE ANDRADE pagou duas vezes 
tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
Em 05/05/2015, o requerente pagou por duas vezes o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2015, incidente sobre 
o imóvel de índice cadastral nº 05.46.00.0047.000, na Caixa Econômica Federal.
O ofício nº 114/2015 da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa o recolhimento duplo do imposto do exercício 2015 
relativo ao mesmo imóvel, o que demonstra  pagamento indevido de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por JOSÉ EUSTÁQUIO DE ANDRADE, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, na importância de R$ 219,64 (duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) a ser 
depositado na conta poupança nº 20142-8, agência 1747 da Caixa Econômica Federal, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o 
Departamento de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 17 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000883/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: JOUBER DA SILVA ABREU
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000833/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte JOUBER DA SILVA ABREU , portador do CPF nº 013.712.188-60, requer resti-
tuição do valor referente a 1ª parcela de PTU 2015 do imóvel  de inscrição 1.30.018.002.000, paga indevidamente 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoal do requerente, Guia de Recolhimento e Carne de pa-
gamento do IPTU 2015 do imóvel nº01.30.018.0002.000 e comprovante de pagamento da parcela da Guia de Recolhimento e comprovante de 
pagamento da 1ª parcela do carnê.
Por meio do Ofício nº 105/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou o recolhimento aos cofres pú-
blicos do pagamento da parcela única e mais o pagamento de uma parcela (primeira) do IPTU exercício 2015, sendo que o pagamento único e 
a parcela refrem-se ao mesmo débito tributário. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
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II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo JOUBER DA SILVA ABREU, recolheu indevidamen-
te uma parcela de IPTU relativo ao imóvel de inscrição 01.30.018.0002.000, visto que os mesmos já haviam sido pagos de uma única vez.
O ofício nº 105/2015 da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa o recolhimento indevido de uma parcela do tributo 
no ano de 2015, o que demonstra o excesso de pagamento de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por JOUBER DA SILVA ABREU, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR na importância de R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) a ser depositado na Conta 
Corrente 01002289-8,  agência 4240 do Banco Santander, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabili-
dade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
c) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 17 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000915/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: LUCIANO FRANÇA DRUMOND
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000915/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte LUCIANO FRANÇA DRUMOND, portador do CPF nº 665.212.706-72, requer 
“restituição dO valor DE R$ 1.323,91 (hum mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) uma vez que i IPTU foi pago em duplicidade 
no Exercício 2015, conforme comprovantes anexos. 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoal do Requerente, comprovante de pagamento da Guia de 
Arrecadação nº 024283678 e comprovante de pagamento da Guia de Arrecadação nº 024285828, todos referentes ao IPTU exercício 2015 do 
lote 07 da quadra 21 do Bairro dos Retiro do Chalé, Município de Brumadinho/MG e comprovante de endereço.
Por meio do Ofício nº 112/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal confirmou o pagamento de dois valores 
correspondentes ao mesmo imposto, o que caracteriza pagamento indevido de tributo. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
e Municípios, estabelece o seguinte:
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Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo LUCIANO FRANÇA DRUMOND pagou duas vezes 
tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
Em 15/05/2015, o requerente pagou o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2015, incidente sobre o imóvel de 
índice cadastral nº 05.38.021.0007.000.
Em 28/05/2015 o requerente pagou novamente o IPTU ref. exercício fiscal 2015, referente ao mesmo imóvel.
O ofício da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização  informa o recolhimento duplo do tributo do exercício 2015 relativo ao 
mesmo imóvel, o que demonstra  pagamento indevido de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por LUCIANO FRANÇA DRUMOND, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, na importância de R$ 1.323,91 (hum mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) 
a ser depositado na conta corrente 4901474541 agência 1720 do Banco Santander, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o 
Departamento de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  14 de setembro de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT Nº 000898/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE TRIBUTO - IPTU
REQUERENTE: MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000898/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT -, através do qual MÁRCIO ANTÔNIO PARREIRAS solicitou “restituição do IPTU do endereço 
acima no valor de R$ 87,53, visto que já foi solicitada a isenção da taxa pois, o imóvel em questão é locado pela entidade municipal responsável 
pela arrecadação.” 
Junto ao requerimento vieram Carnê IPTU/2015, cópia de documento pessoal dos requerentes,  contrato de locação do imóvel celebrado entre 
o proprietário  eo Município de Brumadinho e seu aditivo para 2015, contrato de prestação de serviços entre a imobiliária norte sul e os proprie-
tários do imóvel e comprovante de quitação da parcela única do IPTU 2015.
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 natu-
reza 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, Estados 
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 modalida-
de 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; (...)
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que a empresa NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI- ME quitou o IPTU 2015 em nome do 
contribuinte/sujeito passivo MÁRCIO ANTONIO PARREIRAS. Ocorre, porém, que, em virtude da Cláusula Oitava do Contrato FMS Nº 014/2013  o 
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pagamento do tributo não é de responsabilidade do proprietário/locador, uma vez que o referido contrato transferiu tal obrigação ao locatário, 
que por sua vez é o ente arrecadador do tributo.
Verifica-se no requerimento inicial que empresa imobiliária Norte Sul Imóveis Eireli – ME figura como solicitante e que o comprovante de paga-
mento de tributo também está em nome da referida empresa, conforme prestação de serviço prevista no contrato anexo.
Assim, a restituição do tributo ao Solicitante Norte Sul Imóveis Eireli ME, sujeito alheio à responsabilidade tributária, porém aquele que assumiu 
o encargo em razão do seu ofício, é lícita por não confrontar com art. 166 do CTN e art. 47 do CTM.
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 MÁRIO ANTÔNIO PARREIRAS.
b) DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO, EQUIVOCADAMENTE PAGO, no valor de R$ 87,53 (oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 
na Conta Corrente 000692-3 agência 2808  da Caixa Econômica Federal, em nome da NORTE SUL IMÓVEIS EIRELI - ME, devendo, para tanto, dar 
ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal para as devidas providências.
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 18 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000841/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE ISSQN
REQUERENTE: MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A.
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000841/2015 , passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.830.308/0003-38 
SOLICITA “ a restituição de R$ 1.602,23 referente ao pagamento duplicado de ISSQN para a prefeitura de Brumadinho conforme comprovantes 
anexos, referente a apuração de dezembro de 2014. Informo que deverá ser efetuada na conta da MMX SUDESTE MINERAÇÃO S/A, Banco do 
Brasil, Agência 3400-2, Conta Corrente 5285-x. ”
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Guia de Recolhimento de ISS Mensal nº 12702147 e dois comprovantes de 
pagamento, cópia do documento pessoal da procuradora da sociedade e respectiva procuração, cópia dos comprovantes de pagamento do 
tributo,  Estatuto social da Requerente e Atas de Assembleia , certidão da JUCEMG, comprovante de inscrição no CNPJ.
O Departamento de Arrecadação fez juntada de cópia do Livro Fiscal de Lançamento de ISSQN e relatório de baixa bancária. 
Por meio do Ofício nº 050 a Diretora do DAF informou o duplo recolhimento  do tributo e do Ofício Fiscal nº 0171/2015, em resposta ao Setor de 
PATs, o Agente Fiscal de Tributos sugeriu a restituição do valor de R$ 1.602,23 (hum mil, seiscentos e dois reais e vinte e três centavos), referente 
a impostos recolhidos em duplicidade.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Analisando a documentação e o Ofício Fiscal  nº 0173/2015, conclui-se que é despiciendo tecermos maiores considerações, posto que tal as-
sunto foi suficiente e sabiamente esgotado pelo  agente fiscal de tributo do município, cujo conteúdo do referido ofício/ relatório é imperioso 
trazer à baila, na sua quase totalidade:
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre a restituição de ISSQN, requerida pela empresa MMX Sudeste Mi-
neração S.A, Cnpj: 08.830.308/0003-38, foram juntados e analisados os seguintes documentos;
1. Requerimento sob protocolo nº 000841/2015.
2. Boleto nº 12702147 de valor R$ 1.602,23 e comprovante de recolhimento datados em 13.01.2015 e 19.01.2015. 
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3. CNPJ.
4. Atas de assembleia geral.
5. Livro fiscal de serviços tomados.
Segue relatório;
o contribuinte aqui qualificado é tomador de serviços e possui domicilio fiscal neste município, e busca através de argumentos e documentos 
protocolados e anexos ao processo 000841/2015, a RESTITUIÇÃO DO ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), visto que houve 
recolhimento duplicado do referido imposto nas datas de 13.01.2015 e 19.01.2015.
- houve manifestação favorável ao pedido conforme Oficio 050/2015, emitido pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização através da 
diretora deste departamento. 
- o imposto recolhido é referente aos serviços tomados pelo requerente, de acordo com as notas fiscais números 1438, CNPJ: 05.489.385/0001-
16 e 526, CNPJ: 38.485.926/0001-97. 
Perante o exposto concluo;
1- Que houve recolhimento do imposto no dia 13.01.2015 de valor R$ 1.602,23.
2- Que houve recolhimento do imposto na no dia 19.01.2015 de valor R$ 1.602,23.
3-  Sendo assim, sugiro que seja restituído o valor de R$ 1602,23 (Um Mil Seiscentos e Dois Reais e Vinte e Três Centavos).
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Por comungar com o entendimento acima exposto, ratifico e faço dele parte integrante da presente decisão.
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 MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. para determinar A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO, pago em du-
plicidade  no valor de R$ 1.602,23 (hum mil, seiscentos e dois reais e vinte e três centavos) a ser depositado na Conta Corrente 5285-x  Agência  
3400-2 do Banco do Brasil, em nome da empresa Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 03 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000897/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: RONALDO SOUZA LIMA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000897/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte RONALDO SOUZA LIMA, portador do CPF nº 330.907.856-68, requer “restitui-
ção de IPTU 2015 pago em duplicidade.” 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Guia de Arrecadação Municipal, informe do Banco Itaú e comprovante de 
pagamento do Banco do Brasil, cópia do documento pessoal do requerente.
Por meio do Ofício nº 113/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal confirmou o recolhimento do valor de R$ 
286,40, pago por duas vezes, referente ao IPTU 2015 do mesmo imóvel. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
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Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo RONALDO DE SOUZA LIMA pagou duas vezes 
tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
Em 15/05/2015, o requerente pagou o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2015, incidente sobre o imóvel de 
índice cadastral nº 01.33.021.0041.000, no Banco do Brasil. No mesmo dia pagou o mesmo tributo no Banco Itaú..
O ofício da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização  informa o recolhimento duplo do imposto do exercício 2015 relativo ao 
mesmo imóvel, o que demonstra  pagamento indevido de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por RONALDO DE SOUZA LIMA, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, na importância de R$ 286,40 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) a ser deposi-
tado na conta corrente 01001018-3, agência 3070 do Banco Santander, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento 
de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.  
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  17 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000905/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: SAD E SAD POUSADA EMPREENDIMENTOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000905/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte SAD E SAD POUSADA E EMPREENDIMENTOS LTDA , portador do CNPJ  
 nº 05.017.112/0001-79 . requer  baixa  do cadastro de IPTU, inscrição 01.39.015.0001.0001.002,  e valor pago referente IPTU 2015.” 
Foi juntado cópia do documento pessoal do representante legal do requerente e Guia de Recolhimento do IPTU 2015 e respectivo comprovante 
de pagamento
O DAF juntou ofício informando que foi desativada a inscrição do cadastro imobiliário municipal e pagamento indevido do imposto. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
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passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo SAD E SAD POUSADA EMPREENDIMENTOS LTDA 
pagou indevidamente o IPTU, pois o imóvel erroneamente cadastrado em nome do requerente refere-se à fração de outro imóvel, portanto, 
inexiste o fato gerador do tributo. 
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por SAD E SADE POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, na importância de R$ 257,50 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) a 
ser depositado na conta corrente 12609-0, agência 6985, do Banco Itaú, em nome da Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento 
de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000899/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000899/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, portador do CPF nº 280.086.776-
00, requer “restituição Da parcela paga no valor de R$ 35,00 no dia 15/06/2015 para os seguintes lotes: 14,15,16 e 17da quadra 01, Parque das 
Andorinhas pelo motivo de já estar pago o IPTU com a parcela única no dia 15/05/2015, conforme comprovante anexo.” 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoa da requerente, oito comprovantes de pagamento do 
Banco Santander e respectivas cópias.      
Por meio do Ofício nº 110/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou o recolhimento aos cofres pú-
blicos do pagamento do IPTU 2015 parcela única referente a cada um dos imóveis e mais o pagamento de uma parcela (segunda) do IPTU 2015 
do mesmos imóveis. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, reco-
lheu indevidamente uma parcela de IPTU 2015 incidentes sobre os lotes 14, 15, 16 e 17 ( quatorze, quinze, dezesseis e dezessete da quadra 01 
(um) do Bairro Parque das Andorinhas, visto que os imposto integral década imóvel  já haviam sido pago de uma única parcela.
O ofício emitido pela Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa o recolhimento indevido de uma parcela de IPTU 2015 
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relativa a cada imóvel, o que demonstra o excesso de pagamento de tributo de quatro parcelas no valor  de R$ 35,00, perfazendo um total de 
R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por SANDRA MARIA DE OLIEIRA GONÇALVES, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR na importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a ser depositado na Conta Corrente 56164-9, 
agência 3421-5 do Banco Bradesco, em nome da Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
c) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 17 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Nº 000923/2015
REFERÊNCIA:  RESTITUIÇÃO  DE IPTU
REQUERENTE: SÔNIA MARIA MOREIRA E OUTROS
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000923/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte SÔNIA MARIA MOREIRA E OUTROS, portador do CPF nº 089.594.892-62, 
requer restituição De uma parcela de IPTU 20151 paga indevidamente.” 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia do documento pessoal das proprietárias do imóvel inscrito sob o 
nº01.02.002.0002.000, carnê de IPTU 2011  e comprovante de pagamento da parcela única e 1ª parcela. 
Por meio do Ofício nº 119/2015, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal informou o recolhimento aos cofres pú-
blicos do pagamento da parcela única e mais o pagamento de uma parcela (primeira) do IPTU exercício 2011, sendo que o pagamento único e 
a parcela são referentes ao mesmo débito tributário. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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 modalida-
de 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 no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio 
protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos verifica-se que o contribuinte/sujeito passivo SÔNIA MARIA MOREIRA E OUTROS, recolheu 
indevidamente uma parcela de IPTU 2011 relativo ao imóvel de inscrições 01.02.002.0002.000, visto que o referido tributo  já havia sido pago 
de uma única vez.
O ofício nº 119/2015 da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização informa o recolhimento indevido de uma parcela do IPTU/2011 
relativa ao imóvel acima identificado, o que demonstra o excesso de pagamento de tributo.
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 e 50 da Lei Municipal nº 940/97,  
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DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por SÔNIA MARIA MOREIRA E OUTROS, razão pela qual determino: 
a) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR na importância de R$ 34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a ser depositado na 
Conta Corrente 2985-4, agência 3900 do Banco Itaú, em nome do Requerente, devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
c) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 21 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Secretaria Municipal de  Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que SBA Torres Brasil Ltda, através do Processo 
de Licenciamento Ambiental n.º 021/2015, solicitou Licença de Operação Corretiva - LOC para o empreendimento SBA Torres Brasil Ltda, locali-
zado na Fazenda Mágiga,s/nº, Distrito de São José do Paraopeba, 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 (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Companhia Industrial de Produtos Siderúr-
gicos - Prosider, através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 052/2015, solicitou Licença Ambiental Simplificada - LAS para o empreen-
dimento Prosider, localizado na Rodovia – MG 040, s/nº, 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 (Rua 
José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Vista Participações e Empreendimentos 
Ltda, através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 053/2015, solicitou Licença Ambiental Simplificada - LAS para o empreendimento 
Hotel Vista Inn Express Brumadinho S/A, localizado na Rodovia – MG 040, s/nº, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documen-
tos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos 
interessados na SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs. 
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