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Brumadinho, sexta-feira, 9 de outubro de 2015  Ano 3 Edição 531

Rodeio de Brumadinho é sucesso
Com o apoio da Prefeitura, festa atraiu uma multidão nos quatro 

dias, com competições de alto nível e grandes shows
Realizado entre os dias 

8 e 11 de outubro, o gran-
de Rodeio de Brumadinho 
foi sem dúvidas, uma gran-
de festa. Durante os 4 dias, 
competidores de várias par-
tes do país participaram das 
montarias de tirar o fôlego. 
Além disso, a festa contou 
com a apresentação de ar-
tistas renomados da música 
sertaneja. 

Na quinta-feira, dia 8, Mar-
celinho de Lima fez um show 
bastante agitado, abrindo o 
primeiro dia do rodeio. Du-

rante a abertura do evento, o 
Secretário de Meio Ambien-
te, Hernane Abdon, repre-
sentando o Prefeito Brandão, 
deu boas vindas ao públi-
co presente, aos competido-
res, patrocinadores e ressal-
tou a importância da festa 
para a cidade. “Nós quere-
mos agradecer todas as pes-
soas que contribuíram para a 
realização deste evento, em 
especial ao Sindicato Rural 
de Brumadinho, o setor pri-
vado e ao empresário João 
Wellington. A Prefeitura não 

tinha condições financeiras 
para realizar o rodeio este 
ano, mas fomos atrás destes 
parceiros, que entenderam a 
importância de fazer aconte-
cer esta grande festa,” acres-
centou Hernane. 

Na sexta, foi a vez de Cé-
sar Menotti e Fabiano emo-
cionarem o público com mo-
das de viola. No sábado, uma 
multidão esteve presente no 
Parque de Exposições para 
ver a apresentação da dupla 
Jads e Jadson, um dos shows 
mais esperados do evento. 

E fechando a festa com 
chave de ouro, a cantora 
Paula Fernandes trouxe can-
ções de sucesso, em uma 
belíssima apresentação. Se-
gundo dados da Polícia Mi-
litar, nenhuma ocorrência 
grave foi registrada duran-
te a festa. O Rodeio de Bru-
madinho 2015 foi uma rea-
lização do empresário João 
Wellington, Sindicato Rural 
de Brumadinho, patrocínio 
do setor privado e contou 
com o apoio da Prefeitura 
de Brumadinho.
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Ato republicado para correção de erro material

DECRETO Nº 187 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
“Dispõe sobre a regulamentação de horas extras e extensão de jornada pelos servidores públicos municipais do Executivo”.
O Prefeito do Município de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica, e;
CONSIDERANDO a edição do Decreto 163 de 18 de agosto de 2015,
CONSIDERANDO que alguns serviços prestados pelo município à população são essenciais, contínuos e obrigação do Estado, especialmente os 
ligados à Saúde Pública (Saúde, Limpeza Urbana e Abastecimento), Educação, Segurança;
DECRETA:
Art. 1° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras a uma equipe de plantão, para atendimento e manutenção de poços artesia-
nos e bombas d’água, para a UPA, com abastecimento de água por caminhão Pipa, ao Hospital Municipal, e à Zona Rural do Município, compos-
ta por 3 motoristas e um coordenador limitados a 80 horas extras mensais e 7 Bombeiros, limitados a 48 horas extras mensais.
Art. 2° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento a eventuais necessidades de manutenção dos poços 
artesianos e bombas d’água, da zona rural do município, pelos bombeiros e eletricistas encarregados de cada localidade, nos fins de semana, 
limitadas a 30 horas mensais.
Art. 3° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atender às necessidades de limpeza urbana nos fins de semana, em 
regime de escala de plantão, pelo pessoal do Departamento de Limpeza Urbana, sendo, 8 garis aos sábados e 8 garis aos domingos, para aten-
dimento à sede do município; bem como 5 garis aos sábados e domingos, para atendimento à Zona Rural, e até 10 garis que eventualmente 
atenderem à necessidade de limpeza urbana decorrente  de eventos no território do Município, limitadas a 32 horas mensais.
Art. 4° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para em regime de escala de plantão, sendo 5 motoristas de caminhão pren-
sa e 13 coletores de lixo, aos sábados e 1 motorista e dois coletores aos domingos, bem como a 3 motoristas para distribuição do pessoal aos 
sábados e domingos, e de um agente operacional para apoio às equipes de plantão, e ao coordenador do serviço, limitadas a 60 horas extras 
mensais.
Art. 5° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atender ao setor de necrópoles nos fins de semana, aos seguintes servi-
dores e da seguinte forma:
- Atenagos Moreira de Jesus:
Plantão todos os fins de semana, limitadas as horas extras em 48 mensais,
- Denis Henrique de Jesus, José Vicente de Oliveira e Luan Felipe de Oliveira:
1 plantão fixo mensal, mais um plantão em escala de revezamento, nos fins de semana, limitados a 16 horas extras mensais.
- José Francisco Amorim, João Cirilo da Costa, Francisco Mendes de Souza, José Aparecido, Ronaldo Campos Maciel, Abílio Cézar, Jaime do Espi-
rito Santo, Claudivino Pereira, Floriano José Coelho e Genário Gualberto Evangelista:
Plantões todos os fins de semana, limitado a 30 horas mensais.
Art. 6° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento às necessidades do Aterro Sanitário Municipal, para re-
cebimento de lixo coletado e Limpeza Urbana aos sábados em regime de escala de plantão, para os seguintes servidores, limitadas a 20 horas 
extras mensais:
- 1 motorista para transporte dos funcionários,
- 2 agentes operacionais para recebimento do lixo e controle da balança,
- 1 Operador de máquinas pesadas
- 1 Agente Operacional Ronda aos domingos, limitado a 48 horas extras mensais
Art. 7° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento ao transporte escolar em frota própria para 4 motoristas e 
1 monitora para acompanhamento a crianças de tenra idade, todos limitados a 60 horas extras mensais, para os seguintes servidores:
- Adriano Pedro Soares, Raquilda Santos Martins, Vicente Mendes de Souza, Wilson Pereira de Souza, (motoristas) e, Janete Aparecida da Silva 
(monitora).
Art. 8° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento a eventuais necessidades do Conselho Tutelar, limitadas a 
48 horas extras mensais, em regime de escala de plantão aos fins de semana, para no máximo 2 motoristas por fim de semana.
Art. 9° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento e cumprimento às ordens judiciais originárias dos autos 
dos processos 090.11.003592-1 e 090.11.001503-0 a dois servidores em escala de plantão, limitadas a 48 horas mensais para acompanhamento 
e atendimento ao Sr. Otacilio Alves Oliveira (processo 0090.11.001503-7), e a servidora Maria Berenice Alves Maciel para acompanhamento e 
atendimento ao Sr. Luciano Martins de Rezende e sua genitora (processo 090.11.003592-1), todos limitados a 48 horas mensais.
Art. 10° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para atendimento a eventuais necessidades de manutenção de vias, e de 
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organização do trânsito em eventos pelo território do município, nos fins de semana, ao pessoal do SETRANSB, em escala de Plantão limitados 
a 48 horas extras mensais.
Art. 11° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para os servidores Agentes Operacionais Rondas para atendimento as ne-
cessidades das atividades de segurança dos prédios públicos, limitados a 48 horas extras mensais.
Art. 12° – Os artigos 6º e 8º do Decreto 163 de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 6º - Excetuam-se das disposições do presente Decreto, os servidores ocupantes de cargo de Agente Condutor lotados no Gabinete do Pre-
feito e os pré-escalados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Diretoria de Transportes, desde que autorizadas pelo Secretário Municipal e 
Pelo Prefeito, para execução das seguintes atividades, limitadas a 100 (cem) horas/mês por Agente Condutor, das quais 80% serão pagas e 20% 
obrigatoriamente serão convertidas ao banco de horas:
1. Transporte de pacientes em tratamento de Hemodiálise, Quimioterapia, Radioterapia, Órteses e Próteses fora do município;
2. Transporte de pacientes cadeirantes ou acamados fora do município e transferências hospitalares;
3. Serviço de ambulâncias das Unidades de Pronto Atendimento localizadas na Sede do Município e do Distrito de Piedade do Paraopeba;
4. Transporte de pacientes residentes na zona rural do Município de Brumadinho para tratamento fora do município;
5. Serviço das Ambulâncias de UTI’s Móveis municipais; agendas hospitalares; fornecimento de oxigênio e manutenção de cilindros.
Art. 8º - A exceção de que trata o artigo 6º abrangerá o número máximo de 25 (vinte e cinco) servidores pré-definidos mensalmente pelo Secre-
tário Municipal, e se limitará execução de 100 (cem) horas/mês por Agente Condutor, das quais 80% serão pagas e 20% obrigatoriamente serão 
convertidas ao banco de horas.
Art. 13° – Fica autorizada a realização e pagamento de Horas Extras para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento às 
cirurgias de urgência, devidamente justificadas.
Art. 14° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de agosto de 2015.
Art. 15° – Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 17 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Atos do Executivo

DECRETO Nº 203 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.
“Nomeia os representantes para compor a Câmara Específica do FUNDEB e dá outras providências”. 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, incisos VII da Lei Orgânica Municipal e;
CONSIDERANDO o art. 37 da Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que faculta aos municípios integrar, nos termos da legislação local 
específica, o Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
ao Conselho Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei Municipal 1.746 de 28 de agosto de 2009 que estabelece a constituição do Conselho Municipal de 
Educação em Câmaras específicas, incluindo, entre elas, a Câmara do FUNDEB;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 1.786 de 26 de março de 2010 que altera a Lei 1.746/2009 e;
CONSIDERANDO que à Câmara do FUNDEB caberá o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos dos fundos, supervisionar o Censo Escolar Anual, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos para a conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação 
desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
DECRETA
Art. 1º - Para compor a Câmara Específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB ficam nomeados os seguintes representantes e respectivos suplentes:
I. Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Cleide de Alcântara Passos Santos – da Sec. Mun. Educação
Suplente: Silvânia de Brito Ribeiro
Titular: Cássia Magela Rosa
Suplente: Kelly Khristina Silveira Ferreira
II. Representante dos professores da educação básica pública:
Titular: Joani Alves Fagundes
Suplente: Lucinéa Mendes de Oliveira
III. Representante dos diretores das escolas públicas:
Titular: Tânia Maria Lana
Suplente: Maria Antônia Morais Nonato
IV. Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas:
Titular: Delma de Oliveira Miranda
Suplente: Elisabete Maria dos Santos Figueiredo
V. Representantes dos pais de alunos da educação básica pública:
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Titular: Cesária Clarice Mendes Carmo
Suplente: Cláudia Parreiras dos Santos Soares
Titular: Marcelaine da Conceição Lima França
Suplente: Tatiana Fagundes Guimarães
VI. Representantes de alunos da Educação Básica:
Titular: Sandra Cristina de Melo – da Educação Básica
Suplente: Horácio César de Alcântara Sathler
Titular: Guilherme Pereira Gonçalves – estudante secundarista
Suplente: Maria Dalva da Silva Ribeiro
VII. Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Sandra Maria de Jesus Paula
Suplente: Evanir de Lima Resende Paiva
VIII. Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Simone Gomes Brazil
Suplente: Rozilene Luzia Maciel
Art. 2º - O mandato dos representantes é de 02 (dois) anos a contar da data de publicação deste Decreto, permitida apenas uma recondução 
para igual período.
Art. 3º - A Coordenação do Conselho será composta por um Presidente e um Vice-Presidente eleitos pela Câmara.
Art. 4º - Por se tratar de atividade de relevante interesse social a atuação dos Conselheiros não será remunerada.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de outubro de 2015.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brumadinho, 09 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 204 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.
“Dispõe sobre a recomposição do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho – COTURB.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e;
CONSIDERANDO o ofício nº 397/2015 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura informando a nomeação de novos membros que irão com-
por o Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho – COTURB;
DECRETA:
Art. 1º. Fica recomposto o Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho – COTURB pelos seguintes membros:
XII – Representantes das Associações Comunitárias
Titular: Letícia Aguiar França
Suplente: Irani Gorete Miranda Oliveira
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso XII do artigo 1º do Decreto 189 de 21 de setembro de 2015.
Brumadinho, 09 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 143/2015 de contratação de show artístico da banda Logan realizado no dia 
03/10/2015, no Festa da Primavera, em Casa Branca – Brumadinho/Mg. Empresa: Sergio José de Souza Produções - ME. Valor R$7.280,00 Antônio 
Brandão/Prefeito Municipal.
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000817/2015
REFERÊNCIA:  IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU
REQUERENTE: SPE RIO PARACATÚ INCORPORAÇÕES LTDA
MÁLAGA IMÓVEIS LTDA
PAMPULHA IATE CLUBE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000817/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a pessoa jurídica SPE Rio Paracatu Incorporadora Ltda, CNPJ 14.221.750/0001-06, Málaga 
Imóveis Ltda, CNPJ 20.234.399/0001-82 e Pampulha Iate Clube, CNPJ 17.300.278/0002-68, requerem a revisão do lançamento de IPTU  do em-
preendimento Reserva de Casa Branca, denominado “ Parque Meengaba”, em Casa Branca, Brumadinho/MG,  inscritos no Cadastro Imobiliário 
Municipal  em nome da Málaga Imóveis Ltda, nos seguintes aspectos: Possibilidade de revisão do Ato Administrativo,  Nulidade da CDA,  Classi-
ficação dos Imóveis Tributados, concessão do efeito suspensivo ao requerimento.
O presente requerimento veio instruído com procuração, RRT, Declaração do Secretário do Planejamento, Comprovante de Inscrição no CNPJ, 
cópia de documentos pessoais dos representantes das requerentes, cópia do Contrato de Constituição da empresa SPE Rio Paracatu Incorpora-
dora Ltda, alteração de Contrato Social da Málaga, procurações e Ata de Assembleia do Conselho Deliberativo da Pampulha Iate Clube, cópia do 
Registro Imobiliário Matrícula nº 13.218. 
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:    
De acordo com o inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Conforme leciona Paulo Barros de Carvalho, o objeto da suspensão é a exigibilidade do crédito tributário, que depende do lançamento.
Preceitua o art. 145 do Código Tributário Nacional que o “lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtu-
de de: I – Impugnação do Sujeito Passivo: II – recurso de ofício; III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 
149”.
In casu, a presente Reclamação foi oposta intempestivamente, uma vez que a oportunidade para impugnação do lançamento, de acordo com 
o artigo 226 do CTM é de 20 dias a contar da data do recebimento da notificação pelo contribuinte, a qual se dá com a entrega do carnê de 
pagamento do tributo, conforme pacificado pelos nossos tribunais.
No julgamento do Recurso Especial 1.11.124, que enfrentou o tema, os ministros definiram que “cabe ao contribuinte apresentar as provas de 
que não recebeu o carnê de cobrança, pretendendo afastar a presunção de certeza e liquidez do título”.
Não há nos autos  provas que possam refutar a presunção de certeza e liquidez e exigibilidade do lançamento constituído em caráter definitivo 
pelo Fisco Municipal.
É cediço que, em se tratando de IPTU, o lançamento é feito de ofício pelo Fisco Municipal, a qual detém todas as informações para a constituição 
do crédito, e consignado em forma de carnê de pagamento do tributo enviado ao endereço do imóvel; este recebimento consiste em verdadeira 
notificação, dispensando aquela por meio de processo administrativo. A falta de demonstração deste tipo de notificação, pela Fazenda Pública, 
não anula o crédito tributário definitivamente constituído. 
Devidamente notificado o sujeito passivo da relação tributária, nos termos do artigo 222 do CTM, feita a reclamação contra o lançamento no 
prazo legal, estaria instaurada a fase litigiosa do procedimento:
DAS RECLAMAÇÕES CONTRA O LANÇAMENTO 
Art. 222 – O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá reclamar no prazo de 20 (vinte) dias), contados da publicação,no órgão 
oficial do Estado ou do Município, ou em qualquer jornal de circulação local, da afixação do edital ou o recebimento do aviso.
Como já dito,   envido o carnê de pagamento ao endereço do imóvel, in casu, endereço do contribuinte, com seu o recebimento opera-se a 
notificação.
A presente Reclamação veio impugnar os lançamentos dos créditos tributários e, por conseguinte, requerer a revisão dos mesmos, esta não foi 
interposta no prazo previsto no artigo supracitado, razão pela qual a Fazenda Pública Municipal desconhece do pedido.
Ademais, os créditos tributários referentes aos tributos incidentes sobre os imóveis que compõem o empreendimento Reserva de Casa Branca, 
denominado 
“Parque Meengaba”, em Casa Branca, Brumadinho/MG, inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal  em nome da Málaga Imóveis Ltda já se en-
contram em fase de execução fiscal, oportunidade em que os requerentes poderiam apresentar suas alegações na esfera judicial.
Como se não bastasse, a segunda requerente interpôs recurso administrativo em instancia superior antes mesmo da decisão de primeira instân-
cia, que diz respeito ao presente feito, razão pela qual a Procuradoria Geral do Município emitiu o seguinte entendimento: 
“PARECER Nº 116/2015-PGMB
REF.:  Requerimento de revisão do lançamento do IPTU, pela empresa Málaga Ltda
Brumadinho, 17 de setembro de 2015.
ASSUNTO:REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU – MÁLAGA LTDA  - EMPREENDIMENTO PARQUE MEENGABA/ 
RESERVA DE CASA BRANCA.
I-HISTÓRICO
A empresa Málaga Ltda apresentou requerimento de revisão de lançamento de IPTU junto ao Município de Brumadinho, endereçado direta-
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mente ao Sr. Prefeito Municipal, alegando, em síntese, o princípio da legalidade, por entender que o lançamento dos impostos padecem de 
defeito;  o princípio da eficiência, pelo fato de que os imóveis tais como se encontram não possuem aproveitamento econômico;  a redução da 
base de cálculo do valor cobrado, alegando que o valor venal dos imóveis encontram-se majorados, bem como o fato de que, com a redução 
do número de lotes haverá redução das obrigações públicas de investimentos e prestação de serviços, o que repercutirá nos cofres públicos 
municipais. Afirma a conveniência para o Município no estímulo à implantação de empreendimentos que originem condomínios residenciais. 
Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao requerimento, bem como a produção de prova pericial na avaliação dos imóveis. Juntou ao 
petitório uma laudo de avaliação de mercado relativo ao imóvel em questão, subscrita por Cláudio Luiz Ribeiro – CRECI/MG 14.700. Esse é em 
síntese o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Ab initio, cumpre salientar que a requerente aviou requerimento praticamente idêntico junto ao Setor de Arrecadação e Fiscalização da Prefei-
tura, de mesmo pedido cujas partes requerentes são: SPE Rio Paracatu Incorporadora Ltda, Málaga Ltda e Pampulha Iate Clube, o que demons-
tra que apresentou dois pedidos de revisão de lançamento de IPTU, relativos aos mesmos créditos tributários, em instâncias administrativas 
diversas, já que o presente foi endereçado diretamente ao Prefeito Municipal. No presente expediente a própria requerente noticia que o pleito 
já foi apreciado pelo Município, que segundo consta, “rechaçou os relevantes argumentos então deduzidos pelas requerentes”, o que por si só 
já demonstra a incongruência de novo pedido nesse sentido. Em respeito ao direito de petição, conferido constitucionalmente à todo cidadão, 
passa-se a sua análise. 
É certo que, com a notificação do lançamento tributário opera-se a constituição definitiva do crédito tributário, dando início à fluência do prazo 
prescricional para a sua cobrança. O lançamento do IPTU rege-se pela modalidade de lançamento de oficio. Uma vez notificado o contribuinte 
do ato de lançamento mediante envio do conhecido carnê do IPTU para pagamento parcelado ou em parcela única tem-se por definitivamente 
constituído o lançamento que só pode ser alterado nas hipóteses do art. 145 do CTN:
“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.”
A hipótese mais comum é a do inciso I, concernente à impugnação do sujeito passivo. Apresentada a impugnação suspende-se a exigibilidade 
do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa do lançamento, mas não se suspende o prazo prescricional, pelo que a Fa-
zenda deve proferir decisão definitiva antes dos cinco anos, sob pena de prescrição que opera a extinção do crédito tributário (art. 156, V, do 
CTN).
Cabe, também, a iniciativa de ofício da autoridade administrativa nas hipóteses do art. 149 do CTN:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na 
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste sa-
tisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pe-
cuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX – quando se comprove que no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade de ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”
As hipóteses mais frequentes de alteração do lançamento do IPTU com base no art. 149 do CTN são as de omissão e de erro de fato. Se a autori-
dade administrativa incorrer em erro de direito por ocasião do lançamento, procedendo ao enquadramento errôneo no tipo de construção ou 
no padrão de construção, incorrendo em equívoco na valoração jurídica dos fatos, o lançamento não poderá ser modificado. Esse erro de direito 
só poderá ser sanado no exercício seguinte, por força do disposto no art. 146 do CTN:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela 
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato ge-
rador ocorrido posteriormente à sua introdução.”
Os argumentos apontados pela requerente não se subsumem nas hipóteses legais previstas no art. 149 do CTN, o que impossibilita a revisão. 
Por ocasião do lançamento do aludido tributo, a requerente poderia ter se valido de impugnação, no prazo legal. O pedido feito agora, além de 
carente de fundamento hábil, revela-se extemporâneo.
Causa espécie a alegação da requerente de que somente tomou conhecimento do “significativo crédito tributário” por ocasião das diligências 
relativas à regularização do empreendimento. À obviedade, já tinha ciência do imposto devido, eis que é entendimento uníssone de que o envio 
do carnê ao contribuinte consolida a constituição do crédito tributário:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". 
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NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos 
da Súmula 397/STJ. Contudo, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é 
esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.
2. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham 
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos 
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal diver-
gente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do 
Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo Regimental não provido. 
(AgRg no Ag 1310091/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 24/09/2010)
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO DE IPTU - LANÇAMENTO - NOTIFICAÇÃO POR 
EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ART. 123, INCISO II, DA LEI 1.002/1979 - SENTENÇA CASSADA. - A Fazenda Pública Municipal dispõe de 5 
(cinco) anos, a contar do nascimento da obrigação tributária, para providenciar a constituição definitiva do crédito, dada pelo seu lançamento, 
pena de decair desse direito. - Tratando-se de lançamento de ofício de IPTU, admitida a notificação por edital do contribuinte nos termos do art. 
123, inciso II da Lei Municipal n. 1.002/79. 
- Acrescente-se que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento do tributo com o envio da respectiva guia de cobrança para o seu ende-
reço (Súmula 397 do STJ), sendo dele o ônus da prova quanto ao não recebimento, mesmo porque o referido encaminhamento constitui-se em 
fato público e notório, demonstrado, inclusive, pelo cadastramento do seu endereço na própria guia de recolhimento. 
- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0209.04.041672-6/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
25/09/2014, publicação da súmula em 03/10/2014)
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CURVELO -TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. 
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO 
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. - A inscrição em dívida ativa conduz à presunção de liquidez e certeza da dívida, tendo-se por pressu-
posto que foi antecedida da regular constituição definitiva do crédito através da notificação. - Afasta-se a decadência reconhecida de ofício ao 
fundamento de não ter se aperfeiçoado a constituição do crédito pela notificação, por se presumir que a notificação foi realizada pela remessa 
da guia ao contribuinte, tratando-se de taxa municipal sujeita a lançamento de ofício. - Decorrido prazo superior a cinco anos entre a data da 
constituição definitiva do crédito até a citação por edital do contribuinte, considerando que o processo foi instaurado antes da vigência da Lei 
Complementar 118/2005, configura-se a prescrição intercorrente, conduzindo à extinção do processo. - São devidos honorários ao curador es-
pecial nomeado para representar réu revel, por sua atuação no processo, e honorários de sucumbência, quando vencida a Fazenda Pública.- Re-
curso provido em parte. - Prescrição reconhecida de ofício. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0209.04.042512-3/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa 
Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2014, publicação da súmula em 09/10/2014)
Ressalte-se que a maioria dos créditos tributários relativos ao Parque Meengaba encontram-se em execuções fiscais, ou seja, outra oportuni-
dade em que a requerente poderia ter apresentado as razões de sua desconformidade quanto aos lançamentos, o que seria, à toda evidência, 
apreciado judicialmente.
As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN:
“I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
O crédito tributário está definitivamente constituído com a notificação do sujeito passivo para que efetue o pagamento do valor lançado ou 
apresente impugnação visando anular o lançamento. Findo o prazo para pagar ou impugnar (30 dias, na esfera federal e na maioria dos estados, 
e 20 dias, no Município de Brumadinho), efetuado o pagamento, extingue-se o crédito tributário, em caso de impugnação, instaura-se o Proces-
so Administrativo Tributário (PAT). O expediente ora em debate não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco 
de originar Processo Administrativo Tributário. Nesse contexto:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. NÃO SUS-
PENSÃO DA PRESCRIÇÃO. A apresentação de defesa administrativa intempestiva não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 
tampouco a suspensão do prazo prescricional. Precedentes: REsp 1.116.849/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
04/08/2011, DJe 15/08/2011; AgRg no RMS 33287/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 15/03/2011. 
Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 1.313.765/AL, relator ministro Humberto 
Martins, Diário da Justiça eletrônico de 20 de agosto de 2012) 
Vale trazer à colação o seguinte trecho do voto do relator, ministro Humberto Martins, no que sintetizada a premissa para o desprovimento do 
recurso:  “Assim, não há falar em ofensa aos arts. 151, III, e 174 do CTN, pois apenas as reclamações e os recursos apresentados na forma das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo é que se enquadram no disposto no art. 151, III, do CTN e impedem a cobrança do crédito 
tributário, de modo que, constituído definitivamente o crédito tributário – em razão da apreciação definitiva do recurso na esfera administrativa 
–, inicia-se o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. A apresentação de impugnação administrativa intempestiva não enseja a sus-
pensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco a suspensão do prazo prescricional. Observem a organicidade e a instrumentalidade 
do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por ele proferida. Descabe utilizar a 
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medida como sucedâneo recursal. 3. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido.”
III -  CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, esta Procuradoria opina pela impossibilidade dos pedidos apostos nos itens 38 a 41 no presente expediente, eis que 
divorciados do interesse público e carentes de amparo legal.”
Por comungar inteiramente com o entendimento exarado pela douta Procuradoria Geral do Município, acolho o presente parecer como parte 
integrante da presente decisão.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta NEGO PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelos requerentes 
SPE Rio Paracatu Incorporadora Ltda, Málaga Imóveis Ltda e Pampulha Iate Clube, razão pela qual:
a) DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos dos créditos tributários lançados em Dívida Ativa referente ao IPTU exercícios fiscais 2010, 2011, 2012,   
2013 e  2014,  consequentemente, o contribuinte MÁLAGA IMÓVEIS LTDA devedor  da  Dívida Ativa referente ao  IPTU exercícios fiscais de 2010 
a  2014,  incidente sobre os imóveis que compõem  o empreendimento Reserva de Casa Branca, denominado  “ Parque Meengaba”, em Casa 
Branca, Brumadinho/MG,  inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal  em nome da Málaga Imóveis Ltda;
b) DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos dos créditos tributários  referentes ao IPTU exercício fiscal  2015,  consequentemente, o contribuinte 
MÁLAGA IMÓVEIS LTDA devedor  do IPTU exercício fiscal de 2015,  incidente sobre os imóveis que compõem  o empreendimento Reserva de 
Casa Branca, denominado  “ Parque Meengaba”, em Casa Branca, Brumadinho/MG,  inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal  em nome da 
Málaga Imóveis Ltda.
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, bem como sua 
publicação no Diário Oficial do Município, conforme determina a legislação vigente;
d) Após, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
e) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 02 de outubro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000884/2015 
REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
REQUERENTE: EDIMAR TEIXEIRA DE LIMA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000884/2015, passo ao
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Processo Administrativo, através do qual o requerente EDIMAR TEIXEIRA DE LIMA, requer o cancelamento do lança-
mento do IPTU exercícios fiscais 2015, bem como o cancelamento dos lançamentos dos mesmos em dívida ativa desde 2010, incidente sobre o 
imóvel, e ainda, a exclusão junto ao cadastro imobiliário municipal, sob a alegação de que o imóvel tem características rurais e pagamento do 
ITR, juntando, para tanto, comprovante de pagamento do referido imposto. 
O  Requerimento veio instruídos com documento pessoal do requerente,  documentos de cadastro do imóvel junto ao INCRA e comprovante 
de pagamento do ITR e cópia de Registro Imobiliário.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Constituição Federal de 1988
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana; 
(...)
A Constituição Federal estabelece, na iniciativa de constitucionalização do sistema Tributário Nacional, rígida repartição de competências tribu-
tárias, via da qual cada ente de direito público político recebe a aptidão de instituir e cobrar determinados tributos.
Quanto à propriedade imóvel a Constituição prevê a instituição de dois tributos, o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, de competência 
dos Municípios (art. 156, inciso I); e o ITR  - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de competência da União (art. 153, inciso VI).
Nos termos do artigo 146, incisos I e III da CF/88, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais das ditas exações. O Código Tributário 
Nacional – Lei 5.172/66 -  foi recepcionado pela Constituição com status de lei materialmente complementar, pelo que deve ser considerada 
norma geral  em matéria tributária.
O art. 32 do CTN estatui o fato gerador do IPTU:
Lei Federal nº 5.172/66
“Art. 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, 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. .
§1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de 
melhoramentos indicadas em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público.
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I – meio fio com calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água:
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel considerado”
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária conferi-
da pelo dispositivo na Carta Magna, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e Territorial Urbano:
Lei Complementar nº 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). 
§ 1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo de existência de 
melhoramento indicado em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público;
I – meio fio com calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água:
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel considerado;
Conforme visto, para fins de cobrança de IPTU, imposto de competência do Município, o imóvel deve estar situado dentro da área urbana do 
município, a qual deve ser definida por lei municipal; e ainda, a constatação da existência de pelo menos dois dos melhoramentos descritos no 
supracitado artigo 113 § 1º incisos de I a V do CTM, nos mesmos moldes do Código Tributário Nacional.
A Lei municipal nº 1.836 do ano de 2010, que dispõe sobre o atendimento às diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 52/2006, que instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Brumadinho, também alterou o perímetro urbano da Sede, incluindo a localidade de José 
Henriques, onde se encontra situado o imóvel em questão, como parte da sede do Município.
O Relatório da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação(fls.12),  ora trazido , informa que “ Em análise ao mapa anexo à Lei Comple-
mentar nº 85/2014, o imóvel em questão encontra-se incluso dentro do perímetro urbano da Sede do município de Brumadinho/MG.
No mesmo relatório consta a realização de vistoria no local e a identificação de elementos indicadores  de que se trata de imóvel urbano, quais 
sejam abastecimento de água e energia elétrica, rede de iluminação pública e escola primária e posto de saúde a uma distância de 900m e 
700m, respectivamente.
Assim resta certificado que o imóvel de índice cadastral  nº01.08.011.0022.000.0001 preenche fartamente os requisitos previstos nas Leis Federal 
e Municipal, o que lhe confere características de imóvel urbano, incidindo sobre ele o IPTU- Imposto Predical e Territorial Urbano, e não o ITR 
conforme o  requerente vem recolhendo.
Comprovada a propriedade do imóvel conforme cópia do Registro Imobiliário trazido pelo proprietário, bem como a localização e característi-
cas de imóvel urbano é evidente a ocorrência do fato gerador do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pelo artigo 32, caput, §1º incisos I a V do CTN e artigo 113, caput, § 1º incisos 
Ia V do CTM:
a)NEGO PROVIMENTO À DEFESA ADMINISTRATIVA – Impugnação de lançamento de crédito tributário - interposta pelo contribuinte EDIMAR 
TEIXEIRA DE LIMA, ora Requerente;
b)DECLARO SUBSISTENTE os lançamentos do IPTU exercícios fiscais   2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, e, em consequência, o contribuinte de-
vedor do Imposto Predial e Territorial Urbano referente aos exercícios fiscais de 2010 a 2015, incidentes sobre o lote de inscrição cadastral nº   
01.11.000.0153.000, sendo apenas 1360 metros do imóvel de propriedade Olímpio Gomes Teixeira e sua esposa, na posse de Edimar Teixeira de 
Lima;
c)DETERMINO a INITMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, fican-
do o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, no prazo legal de 20 (vinte) 
dias;
d)Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, INSCREVA-SE EM DÍVIDA ATIVA o débito de IPTU referente aos exercícios fiscais 
de 2010 a 2014, incidentes sobre o lote de inscrição cadastral nº   01.11.000.0153.000, sendo apenas 1360 metros do imóvel de propriedade 
Olímpio Gomes Teixeira e sua esposa, na posse de Edimar Teixeira de Lima;
e)Dês-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização- DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda, para os devidos fins. 
Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior  porque não preenche os requisitos do artigo 247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 29 de setembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

AUTO DE EMBARGO DE OBRAS Nº012/2015 – 01.10.2015

01 – IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR/PROPRIETARIO                             proc. 182-15

NOME
CLEBER TEIXEIRA PEREIRA

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua Cinco, 154 Parque das Andorinhas – Casa Branca – Brumadinho MG

CPF/RG INSCRIÇAO MUNICIPAL 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

02 – LOCAL DA OBRA
Rua CINCO, 154, Parque Andorinhas                    INS. MUNICIPAL 01.74.009.0008.000
LOTE 008 QUADRA 009 BAIRRO Parque das Andorinhas

PELO PRESENTE, CONSTATEI QUE O INFRATOR PRATICOU AS SEGUINTES INFRAÇÕES:
Execução de obra sem alvará de construção, sem aprovação do projeto junto ao Município de Brumadinho – Art.  Nº 109 e 110 da Lei Muni-
cipal 1149/2000 – Código Municipal de Obras
Execução de obra sem a responsabilidade técnica de profissional habilitado e cadastrado na Prefeitura Municipal – Art. 110 da Lei Municipal 
1149/2000
executando obra no Condomínio Parque das Andorinhas, sendo que o empreendimento está embargado junto a justiça, portanto proibido 
qualquer execução de obra, vendas, e transação de negócios
Infrações cometidas conforme Art. 109, 110da Lei Municipal 1149/2000

04 - PENALIDADES

O NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE10(DEZ) DIAS, AOS TERMOS DESTE AUTO DE EMBARGO, SUJEITARÁ O(a)INFRATOR(a) AS 
SEGUINTES PENALIDADES:
AUTO DE INFRAÇÃO COM APLICAÇÃO DEMULTAS, CONFORME ART. 108109  E 115 DA LEI 1.149/2000 – Código Municipal de Obras e Decreto 
municipal 120/2014.
Fica o infrator (a) acima intimado a não prosseguir a obra, em atendimento ao Código Municipal de Obras – Lei Municipal 1149/2000 e Lei 
Municipal 1438/2004 e Ordem judicial de embargo do empreendimento.

05 – ASSINATURA DO FISCAL DE OBRAS:  

BRUMADINHO,01 DE OUTUBRO DE 2015.
MARIA ALICE DA SILVA
AGENTE FISCALii
Fiscal de obras - MASP 173

06 – EXPEDIENTE DE ORIGEM 

DATA HORA DOC.IDENT.

DECLARO QUE RECEBI A PRESENTE NOTIFICAÇÃO / AUTO DE EMBARGO ESTANDOCIENTE DO SEU CONTEÚDO
ASSINATURA DO NOTIFICADO:

Ata da audiência pública do Orçamento Participativo, instituído pela Lei 2088/14, regulamentado pelos decretos 169 e 170/15 e pela portaria nº 
001/15, ocorrida na Escola Municipal Padre Xisto, na sede do distrito de Piedade, a partir das 19:00 h, do dia 06 de outubro de 2015. O presidente 
da Comissão Executiva do Orçamento Participativo, após constatar quórum, às 19:30 h, abriu a primeira audiência distrital explicando aos pre-
sentes que tal audiência era em cumprimento à Lei 2088/14, destacando no projeto de lei da LOA, no qual foi colocado reserva de contingência 
no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para o Orçamento Participativo. Valor, inclusive, pretendido para atender às 
demandas sugestionadas pela sociedade de todo o território municipal, razão pela qual, nas sedes de todos os distritos ocorreriam audiências 
para o mesmo objetivo. Inicialmente, o presidente definiu que o plenário fosse dividido por comunidades e estas, por seus representantes, a lista 
de reivindicações com as obras/investimentos, as quais seriam anexadas a esta ata, para na última audiência pública serem votadas. Em seguida, 
foi concedida a palavra aos presentes que questionaram a distribuição do valor para o Orçamento Participativo, participação do Prefeito, escolha 
das obras apresentadas. Após, todos os questionamentos foram esclarecidos pelo presidente Jayme Wilson de Oliveira. Na sequência, definiu-
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-se que todas as comunidades seriam aquinhoados com alguma obra, desde que o valor comportasse dentro do Orçamento Participativo. O 
presidente ponderou que nenhuma obra seria transferida de uma comunidade para beneficiar outra, frisando que somente votaria na última 
audiência do dia 17/11/2015, na Câmara Municipal, aquele que participou da audiência distrital. Presentes à audiência a vereadora Alessandra 
Cristina de Oliveira, o assessor legislativo Douglas Maciel, os quais contribuíram sobremaneira com os trabalhos da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Coordenação, a qual compete os trabalhos relacionados ao Orçamento Participativo. Feitas todas as considerações do plenário, 
foram recolhidas as listas de reivindicações de obras/investimentos do Orçamento Participativo, as quais constarão desta ata para serem apre-
ciadas e votas na última audiência pública do dia 17/11/2015. Neste momento ratificou que tais obras/investimentos dependerão de votação no 
dia 17/11/2015 e, obviamente, do valor para todo o território do município disponibilizado para o Orçamento Participativo de R$ 3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil reais). As obras propostas foram pela comunidade de Piedade do Paraopeba: pista de caminhada entre Piedade 
e Marques; revitalização da cachoeira – criação de um boulevard, uma portaria com fiscalização; estação para tratamento de esgoto; despolui-
ção e desassoreamento do córrego do carrapato; construção de fossa séptica na escola que atenda mais residência vizinhas; adequação dos 
passeios da rua principal; construção de um muro total da escola; revitalização da praça da igreja matriz; colocar câmeras na entrada de Piedade 
na serra e na rua principal; construção de portal turístico com sinalização e asfaltamento na entrada de Piedade na serra; construção de poço 
artesiano que atenda a parte alta de Piedade, próximo ao campo de futebol; construção de lixeiras de cimento nos pontos principais, sendo:  em 
frente à escola, na saída para BH, saída para Marques e saída para Casa Branca; construção de salão comunitário. A comunidade de Córrego Fer-
reira propôs as obras/investimentos: sede para associação (salão comunitário); cobertura da quadra de Palhano; reforma da praça da academia 
e reforma dos aparelhos; e melhoria na rede de água com reservatório e hidrômetro. A comunidade de Palhano propôs cobertura e iluminação 
da quadra da Escola Municipal Josias José de Araujo com banheiros e bebedouros; vestiário e alambrado do campo de futebol; passagem para 
pedestre na ponte na avenida Nossa Senhora da Conceição, próximo ao depósito Casa Prata (antiga ponte do japonês). Conforme lista de pre-
sença participaram da audiência: Roberto G. de M. Rosa, Adair de Souza Medeiros, Juscelino A. O. Pires, Rondene Lynondes, Lucilaine A. Fonseca, 
Jayme Wilson de Oliveira, Alessandra Cristina de Oliveira, Douglas Vinicius Campos Maciel, Adailson Gomes da Fonseca, Miria Lúcia de Souza 
Fonseca, Ana Paula de Almeida Rosa, Helen Moreira, Rodrigo Otávio, Maria da Paz A. Barros, Valéria de Souza, Angela Maria da Silva e Ivone da 
Conceição C. Machado. Nada mais a tratar, eu, Jayme Wilson de Oliveira, lavrei a presente ata, a qual junta-se a lista de presença.

Ata da audiência pública do Orçamento Participativo, instituído pela Lei 2088/14, regulamentado pelos decretos 169 e 170/15 e pela portaria 
nº 001/15, no plenário da Câmara Municipal, a partir das 18:00 h, do dia 22 de setembro de 2015. Presentes à audiência pública a Comissão 
Executiva do Orçamento Participativo composta por Jayme Wilson de Oliveira e Bárbara Luísa Cabral Pinto, além do Secretário Municipal de 
Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho; o senhor José Maria de Souza; Edison Luiz Albanez da Comunidade de Córrego do Feijão; 
Luciano Lopes; Bruno Campos, servidor público da Secretaria Municipal de Esportes; Reginaldo Damaso Missias, Secretário Municipal de Espor-
tes, Lazer e Eventos; Silvana Horta Cassimiro Lopes; Maria Teixeira da Silva; Solane Souza Amorim Morais; Leice Maria Garcia; Angela Maria da 
Silva; Maria Alzira de Souza; Renata Mariliam Parreiras, vereadora; Lucas Machado de Sales, vereador; Tiago Batista Abrão; Hebert Firmino Pena, 
vereador; Cintia Gomes Lins; Hideraldo Rogério Santana, vereador; Alessandra Cristina de Oliveira, vereador; Maria Lúcia Cordeiro; Cláudia da 
Silva Gomes; Sirlei de Brito Ribeiro; Aguinaldo Martins de Fátima; Érica Meireles Ribeiro do Carmo, servidora pública da Secretaria Municipal de 
Educação; Paulo Henrique Silva; Jeferson Custódio Santos Vieira; Cesária Clarice Mendes Carmo; Mateus Silva Oliveira; Wanderley Vieira de An-
drade; Nilton do Rosário Paulo; Ezequiel Meireles Cunha; Débora Alves Elias, servidora pública da Secretaria Municipal  de Ação Social; Sergiana 
Parreiras Torres; Pedro Assir Ferreira de Carvalho; Reinaldo da Silva Fernandes, vereador. Iniciado o debate, houve questionamentos em relação à 
interpretação e cumprimento do art. 3º da Lei 2088/14. Concedida a palavra a todos, a Comissão entendeu, de comum acordo com os presentes, 
após ponderações técnicas do senhor Waldir da Silva Franco Júnior, consultor contratado da Mercury Assessoria e Sistemas Ltda, o qual propôs 
tecnicamente a alocação do valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) na dotação de reserva de contingência para cumprir 
o prazo de protocolo de 30/09/2015 do projeto de Lei da LOA. Entretanto, durante a tramitação do projeto de Lei da LOA no Poder Legislativo, 
o valor alocado na dotação de reserva de contingência para investimentos do orçamento participativo, permaneceria até que se cumprisse 
todas as audiências públicas distritais. A Comissão Executiva do Orçamento Participativo  permitiu que as datas para as audiências públicas nos 
distritos fossem estabelecidas por sorteio, ficando assim estabelecidas: dia 06/10/2015 no distrito de Piedade do Paraopeba; no dia 13/10/2015, 
na Sede; no dia 20/10/2015, Conceição de Itaguá; no dia 27/10/2015, no Aranha e no dia 03/11/2015, em São José do Paraopeba. Contudo, a 
plenária final será no dia 17/11/2015, no plenário da Câmara Municipal, para escolha das obras do Orçamento Participativo, até o limite de R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Foi agendada, ainda, uma reunião na Câmara Municipal para instituição de uma comissão 
constituída pela sociedade civil, visando auxiliar nos trabalhos. O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, 
enfatizou que a audiência pública para o Orçamento Participativo era a primeira a ocorrer no município, evidenciado, portanto, tamanha im-
portância para a Administração Pública. Prosseguindo, a servidora da Câmara prontificou-se a abrir os microfones para os trabalhos, o que foi 
dispensado dado o reduzido número de munícipes. De comum acordo, após aguardar mais de trinta minutos, analisada a disponibilidade de 
agenda do plenário, os presentes opinaram pela remarcação da audiência pública para o dia 22/09/2015. A Comissão, solícita, não hesitou em 
aceitar, argumentando que mais uma tentativa, embora com tempo exíguo para a feitura do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual - LOA, da-
ria maior transparência ao Orçamento Participativo. Douglas Maciel, servidor da Câmara, experiente com matérias análogas, teceu comentários 
acerca da remarcação da audiência pública, ressaltando que nova tentativa precisava ser considerada. De mesmo entendimento, Cíntia Gomes 
Lins, também servidora da Câmara, emendou que a remarcação poderia trazer bons frutos, ou seja, ter número considerável de munícipes 
na audiência pública para escolha e votação das obras do Orçamento Participativo, constantes da Portaria nº 001/2015. Entre debates, houve 
notório consenso de que a remarcação de nova audiência pública para o mesmo objetivo seria de grande valia, haja vista ser a pioneira no mu-
nicípio. Neste momento, o senhor Sirleno Gonçalves prometeu juntar pessoas do Retiro do Brumado para participarem da audiência pública. Na 
sequência, o Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, informou, com a anuência da Comissão Executiva 
do Orçamento Participativo, que seria editada a portaria nº 002/2015 da Comissão Executiva do Orçamento Participativo, remarcando, assim, a 
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audiência pública para o dia 22/09/2015, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município – DOM, com a maior brevidade. Prosseguin-
do, foi solicitado de forma generalizada que o Poder Público amplie a divulgação da audiência pública do dia 22/09/2015, como: rádio, associa-
ções, internet, carros de som, etc. Estiveram presentes à reunião Cerson Machado Filho, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, 
senhorita Bárbara Luísa Cabral Pinto, servidora da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação e membro da Comissão Executiva do 
Orçamento Participativo, o senhor Waldir da Silva Franco Júnior, Consultor da empresa Mercury Consultoria Ltda, o senhor Reginaldo Damaso 
Missias, Secretário Municipal de Esportes, o senhor Jayme Wilson de Oliveira, servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
e membro da Comissão Executiva do Orçamento Participativo, a senhora Cintia Gomes Lins, servidora da Câmara Municipal, o senhor Douglas 
Maciel, servidor da Câmara Municipal, o senhor Sirleno Gonçalves, representante da Comunidade do Retiro do Brumado, a senhora Maria Lúcia 
Cordeiro, Presidente eleita da Associação Comunitária do Retiro do Brumado, o senhor Antônio Paulorinho, conselheiro do Conselho Municipal 
do Idoso e a senhora Márcia M. de Moura, servidora da Câmara Municipal. Por fim, a Comissão Executiva do Orçamento Participativo, convencida 
da necessidade de remarcação da audiência pública, encerrou a audiência pública e, eu, Cerson Machado Filho, lavrei a presente ata, que lida e 
achada conforme será assinada por todos e publicada no Diário Oficial do Município – DOM.
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