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Brumadinho, terça-feira, 17 de novembro de 2015  Ano 3 Edição 555

Prefeitura promove finalíssima do 
Campeonato Municipal de Futsal

Ao todo, 20 equipes participaram da competição, reunindo 
aproximadamente 300 atletas

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Even-
tos e Liga de Desportos 
de Brumadinho, finali-
zou mais uma edição do 
Campeonato de Futsal de 
Brumadinho. O caneco 
de campeão foi disputa-
do entre Juvena x Unidos 
do Vale no dia 13 de no-
vembro, sexta-feira pas-
sada. O time do Juvena 
se consagrou a campeão 
do torneio ao vencer a fi-
nalíssima por 7 a 2.

O torneio contou com 
20 equipes, divididas em 
4 chaves, onde os dois 
melhores de cada uma 
se classificam. Foram re-
alizados ao todo 47 jo-
gos disputados durante 
dois meses. O campeão 
e o vice receberam me-
dalhas e troféus. O ob-
jetivo do Campeonato é 
possibilitar maior intera-
ção social, além de pro-
mover o lazer e a ativida-
de física.

O artilheiro do cam-

peonato foi Wesley, da 
equipe Unidos do Vale, 
que terminou a compe-
tição com 20 gols mar-
cados. O goleiro Gustavo 
Dornas, da equipe TMJ, 
foi eleito o menos vaza-
do da competição, com 
apenas 15 gols sofridos. 

Para Reginaldo Dama-
so, Secretário de Espor-
tes, Lazer e eventos, a re-
alização do torneio ajuda 
na divulgação da moda-
lidade e também faz com 
que os atletas tenham 

mais interação social en-
tre as equipes. “O espor-
te consegue prevenir do-
enças, ajuda na saúde, 
estreita os laços entre 
os moradores de Bruma-
dinho e oferece entre-
tenimento e lazer. Des-
de o início da gestão, em 
2013, já realizamos cer-
ca de 15 campeonatos 
de futsal e, a cada edi-
ção, buscamos melhorar 
ainda mais. Ano que vem 
tem muito mais”, pon-
tuou o Secretário.
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Edital

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO – ASPRUB
EDITAL 001/2015 DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
GESTÃO 2016 / 2017
O Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho – ASPRUB, Sr. Paschoal Moreira Filho no uso de suas atribuições, torna público 
as normas para a realização das eleições aos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal da ASPRUB para o próximo biênio 2016/2017.
As eleições para os referidos cargos serão regidas por este Edital, aplicando-se o disposto no art. 33º do Cap. VI da última alteração estatutária 
datada de 25 de Março de 2015 e prazos por ele estabelecidos.
I – Do direito de ser votado
Art. 1º - Poderão concorrer aos Cargos da Diretoria da ASPRUB e do Conselho Fiscal todos os associados regularmente inscritos quites com as 
obrigações financeiras até 18 de Janeiro de 2016.
Parágrafo único – A Diretoria é composta dos seguintes cargos, conforme art.21º da última alteração estatutária datada de 25 de Março de 2015.
Presidente;
Vice-presidente;
Primeiro Secretário;
Segundo Secretário;
Primeiro tesoureiro;
Segundo tesoureiro.
O Conselho fiscal será eleito, conforme art.19º da última alteração estatutária datada de 25 de Março de 2015.
O Conselho Fiscal deverá ser formado durante a Assembleia Geral após o ato da eleição da chapa entre os membros presentes da ASPRUB. Com-
posto de 03 membros efetivos e 03 membros suplentes, com mandato de 02(dois) anos, permitindo-se sua reeleição.
II – Do direito de votar
Art. 2º - Terão o direito de votar no Processo Eleitoral para escolha da Diretoria e do Conselho fiscal da ASPRUB, todos os associados que estejam 
em dia com todas as exigências estatutárias e quites com suas obrigações financeiras até a data da eleição.
III – Do registro da Chapa
Art. 3º - O registro da chapa, deverá ser feito no período de 04 de janeiro de 2016 até as 16:00 hrs do dia 23 de janeiro de 2016 na sede da Se-
cretaria Municipal de Agricultura, Rua Aristides Passos, nº 168 – centro, com o administrativo da ASPRUB. O registro deverá ser feito através de 
protocolo de inscrição, em formulário padrão, conforme anexo I, dirigido ao presidenta da ASPRUB, contendo o nome da chapa e de todos os 
integrantes e cargos pretendidos.
IV – Das eleições
Art. 4º - Fica convocada a Assembleia Geral extraordinária conforme art.33º das disposições estatutárias, para fins eleitorais a ser realizada no dia 
28 de Janeiro de 2016, ás 19:00 hrs, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura.
Parágrafo Único – No dia da eleição será formada uma mesa diretora dos trabalhos eleitorais, constituída de um presidente e um secretário, 
escolhidos entre os associados presentes na Assembleia Geral para proceder o processo eleitora. 
Parágrafo Segundo – Será adotado cédula única para a votação, contendo o nome de todas as chapas regularmente inscritas, por ordem alfa-
bética.
Parágrafo terceiro – Todo o material da eleição deve ser rubricado pela mesa diretora dos trabalhos eleitorais.
Art.5º - Conforme o art.33º do capítulo VI da última alteração estatutária, datada de 25 de março de 2015, serão eleitos para o mandato de 2(dois) 
anos os membros da Diretoria e do Conselho fiscal.
Parágrafo primeiro – A eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se tratar de chapa única.
Parágrafo segundo – O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão regulamentado pelo Regime Interno da Associação dos Pro-
dutores Rurais de Brumadinho.
V – Da posse
Art.6º - O membros eleitos para a Diretoria e Conselho fiscal tomarão posse nos respectivos cargos, no mesmo dia da eleição após o final do 
processo eletivo.
VI – Do mandato
Art.7º - O mandato dos membros da Diretoria da ASPRUB será de 02(dois) anos, podendo excepcionalmente, ser prorrogado até a posse de seus 
sucessores, permitindo-se a reeleição, conforme previsto no art.21º, segundo parágrafo, a última alteração estatutária, datada de 25 de março 
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de 2015.
VII – Das disposições finais
Art.8º - Os casos omissos neste edital serão decididos entre os associados presentes na Assembleia Geral Eletiva, seguindo o Estatuto desta 
associação.
Brumadinho, 05 de Novembro de 2015.
Paschoal Moreira Filho
Presidente da ASPRUB
CPF: 652.409.107-82

Conselhos Municipais

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho – CMDCA convoca a todos os Conselheiros eleitos e os Suplen-
tes abaixo relacionados, para a solenidade de Diplomação, que ocorrerá na Câmara Municipal de Brumadinho na data de 23 de novembro de 
2015, às 19h.

CLASSIFICAÇÃO Nº DO CANDIDATO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO

1 9 ROSÂNGELA DE JESUS PEDROSA ELEITA

2 12 SIMONE GOMES BRAZIL ELEITA

3 6 ROZILENE LUZIA MACIEL NETTO ELEITA

4 1 ROSINALVA DE JESUS NUNES ELEITA

5 2 MARIA REGINA DE SOUZA SILVA ELEITA

6 13 MATHEUS OLVERA RIOS 1ª SUPLÊNCIA

7 4 SANDRA DANIELE DA COSTA 2ª SUPLÊNCIA

8 10 MONICA DE SOUZA MURTA 3ª SUPLÊNCIA

9 8 ADRIANA REZENDE SILVA 4ª SUPLÊNCIA

10 5 CAMILLA FERNANDES FONSECA 5ª SUPLÊNCIA

Secretaria Municipal da Administração

Processo
Administrativo N.º Dispensa Enquadramento 

Legal Especificação Valor total contratado Empresa

PA
150 DISPENSA 41 Art. 24 – inciso II

Aquisição de tinta 
para Secretaria de 
Cultura e Turismo 

R$527,20 CLERIN TINTAS
COMERCIAL LTDA

Secretaria Municipal da Fazenda

Parecer FISCAL nº 00190/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 27 de outubro de 2015.
Ao Impugnante;
TRANSPORTADORA ROSA E ALMEIDA LTDA ME
CNPJ: 08.282.557/0001-74
Ref.: Impugnação de débito 
Em resposta a impugnação efetuada pela empresa TRANSPORTADORA ROSA E ALMEIDA LTDA ME, CNPJ: 08.282.557/0001-74 com autuação no 
dia 16.10.2013 nº PATs 006112013, pelo qual a mesma vem requerer o cancelamento do Lançamento de Debito Fiscal, alegando que as ativida-
des exercidas, pela mesma não se enquadram como sendo prestação de serviços, mas sim de locação de bens móveis atividade que não incide 
o imposto municipal – ISSQN foram analisados os seguintes documentos;
1.Requerimento sob protocolo nº 000611/2013.
2.Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral Pessoa Jurídica.
3.Contrato Social
4.Contrato Particular de “Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos”.
5.GFIPs.
6.Notificação 1578/2012.
7.Notas fiscais emitidas pela “prestadora dos serviços”.
Segue relatório;
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O contribuinte aqui qualificado é prestador de serviços, sediado em Brumadinho/MG, e por sua vez argumenta em documento protocolado e 
anexo ao processo 000611/2013, que o objeto do contrato firmado entre as partes seria de LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, atividade que inocorre 
incidência de ISS, conforme disposto na lei complementar 116/2003, porém conforme análise da documentação apresentada e enumerada 
acima vamos aos fatos;
Assiste razão ao impugnante quando alega que o ISS não alcança a locação de bens móveis, subitem 3.01- Locação de bens móveis da lista ane-
xa a Lei complementar 116/2003, de 31.07.03, pois o mesmo foi vetado. Assim em função da legislação vigente não há que se falar em incidência 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza nas operações de locação de bens móveis.
No entanto, o assunto em discussão deve ser objeto de uma análise mais criteriosa, senão vejamos: 
O veto presidencial ao subitem 3.01 – Locação de bens móveis da lista de serviços alcançados pelo ISS, fundamentou-se na decisão do Supremo 
Tribunal Federal no RE – 116.121-3 SP. Nesta decisão, a corrente vencedora acolheu o entendimento que locação de bem móvel não é serviço.
Pois, serviço é uma obrigação de fazer e locação uma obrigação de dar, para afirmar vejamos parte do voto do excelentíssimo ministro Celso 
de Mello:
“(...) que a qualificação da locação de bens móveis, como serviço, para efeito de tributação municipal mediante a incidência do ISS, nada mais 
significa do que a inadmissível e arbitraria manipulação, por lei complementar, da repartição constitucional de competências impositivas, eis 
que o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens moveis”.   
Prossegue em seu voto:
“Cabe advertir, nesse ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois 
esse negócio jurídico considerando os elementos essências que Le compõe a estrutura material – não envolve a pratica de atos que consubs-
tanciam um prestare ou um facere”.
Do código civil, art. 565, se extrai:
“art.565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder á outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição”.
Ainda sobre locação de bem móvel, segundo Antonio Carlos Zarif, advogado e consultor:
“No contrato de locação a parte que se obriga a ceder á coisa e chamada de locador, aquele que desfrutará o uso e gozo do bem é o locatário. A 
retribuição pelo uso e gozo da coisa, que é o preço da locação, se denomina aluguel.”
Conclui-se, portanto, que o ISS de acordo com fundamentos elucidados, somente poderá incidir sobre a prestação de serviços sendo esta a 
obrigação de fazer e nunca sobre a atividade de locação de bens móveis, caracterizada como obrigação de dar.
O município atento a esta nova realidade, editou a Lei Complementar 045/2005, adequando o regulamento municipal a mesma sistemática 
imposta pela Lei Complementar Federal 0116/2003, vetando o subitem 3.01, e ainda acrescentou:
Art. 129 - (...).
§2º - O I.S.S.Q.N. não incide Sobre:
(...).
IV - a locação de bens – máquinas, equipamentos, veículos e imóveis a que não se vincule prestação de serviço pelo locador.
Suprimindo, qualquer dúvida acerca das atividades de LOCAÇÃO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pois entendemos que a associação de uma com 
a outra, a segunda prevalece.
Considerações da fiscalização;
Sendo assim, em análise ao contrato juntado ao processo PAT/000611/13, vejo que há certa discrepância entre as obrigações das partes, bem 
como do objeto, segue transcrições:
LOCADORA: Mineral do Brasil Ltda (...).
LOCATARIA: Transportadora Rosa e Almeida Ltda (...).
Cláusula 1ª: Do Objeto 
O objeto deste contrato é a locação sem mão de obra de retroescavadeira, caminhão traçado, motoniveladora (patrol), caminhão pipa.
Cláusula 5ª: Das responsabilidades
1.1- Da Locadora 
A locadora ou seu representante legal se encarregara da instalação ou mudança de local, abastecimento das máquinas, o óleo diesel, a mão de 
obra e os encargos sociais.
1.2- Locatária
Não ceder, sublocar ou transferir o objeto da locação, ter e fazer seguro por roubo, de terceiros, acidentes, incêndio ou danos de qualquer natu-
reza do objeto da locação, da conservação técnica, da reparação ou substituição das peças afetadas pelo uso normal.
Percebe-se também que a impugnante possui atividade de “Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-
municipal, interestadual e internacional”, descrição dada no cartão de CNPJ, porem no contrato social ela possui atividades distintas sendo 
“Transporte terrestre de carga; de passageiros; escolar (municipal, intermunicipal e interestadual), transporte turístico de superfície, locação de 
maquinas e equipamentos”.
Para tanto o CTN - Código Tributário Nacional concede prerrogativa para a autoridade fiscal desconsiderar contratos simulados conforme de-
termina o seu art. 116.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.
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Em tempo, foram realizadas varias diligências nas dependências da empresa Mineral do Brasil Ltda, mina “Fazenda Serra da Bocaina” nas datas 
de 27.11.14 conf. Oficio 114/2014 e 08.07.15 conf. NLDF 035/15, a fim de se comprovar a real atividade exercida pelo impugnante visto a falta 
de objetividade contratual, fl. 04.
Sendo assim, conforme informações obtidas com trabalhadores locais e observações realizadas com o objetivo de identificar tanto os conduto-
res quanto os veículos utilizados nos serviços, conclui que, o tomador a empresa Mineral do Brasil possui maquinários próprios como veículos e 
outros, bem como condutores devidamente identificados, em contrapartida à locatária à empresa Transportadora Rosa & Almeida Ltda, possui 
maquinários “LOCADOS”, porem com mão de obra própria (condutores), manutenção do equipamento, troca de peças, etc, por sua conta.
Atento a situação fiscal do impugnante, que é optante pelo simples nacional fl. 36, foi solicitado através de Notificação Preliminar nº 00118/2014 
de 31.10.2014, que fosse apresentado os extratos do simples nacional dos exercícios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, em que a empresa 
declara sua atividade como sendo “locação de bens moveis exceto aquelas relacionadas nos subitens 3.02 a 3.05”.
Neste mesmo documento exigiram-se as GFIPs de mesmo período, sendo apresentados conf. fl. 21, em meio digital, onde surpreendentemente 
identifiquei que a empresa que por sua vez “LOCA” equipamentos desta natureza única e exclusivamente para apenas dois clientes, ver notas 
fiscais de serviços fls. 42 a 95, possui motoristas registrados, conforme Código Brasileiro de Operações – CBO 07825 – Motoristas de Veículos 
de cargas em Geral, definido pela Portaria 397/02 - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, ficando evidente, a real natureza das atividades 
exercidas pela empresa reclamante, que é a de transportes de cargas.
Não obstante disto, o Departamento de Arrecadação e Fiscalização iniciou processo administrativo fiscal nº 00134/214 de 07.11.2014, notifi-
cando e exigindo o crédito tributário, ora gerado para o tomador em função da implantação de novo sistema de tributação (SIGiss), conforme 
NLDF 022/2014, 023/2014, 024/2014, 035/2015, 036/2015, a partir do mês de agosto do exercício de 2012, sendo que o impugnante figura 
entre os prestadores, cujos serviços foram tomados, e em nenhum momento houve questionamento contrario a cobrança, tanto por parte do 
contribuinte direto a empresa Transportadora Rosa & Almeida Ltda ME ou do responsável tributário a Mineral do Brasil Ltda, sendo este ultimo 
obrigado a reter e recolher o imposto de competência municipal, de acordo com Lei Complementar Municipal 045/2005.  
Além disto, o impugnante ao ingressar no sistema de notas fiscais eletrônicas, confirmou seu cadastro como prestador de serviços com a seguin-
te atividade 16.01 – serviços de transporte de cargas, disposto na lei Complementar 045/2005 na data 18.06.2012, quando solicitou AIDF - NFe, 
ora se o objeto do contrato era de locação de equipamentos, sendo este o fundamento para o contribuinte impugnar o débito fiscal, como po-
deria haver por parte da mesma, confirmação do cadastro para tal atividade, para logo em seguida passarem a emitir notas fiscais com descrição 
de atividade sujeita ao imposto, outrora tão discutido.
Diante do exposto concluo que;
Pelo expresso neste parecer, e já dito anteriormente os bens em momento algum foram colocados à disposição do contratante, mas sim utili-
zado pelo contratado para a execução dos serviços, aqui enquadrados como sendo o item 16 subitem 16.02 - Serviços de transporte de carga, 
ficando desta forma evidente a atividade de prestar serviços e não de locação de equipamentos.
Além disso, o contribuinte emitiu notas fiscais de prestação de serviços durante o período anterior ao mês de agosto do exercício de 2012, evi-
denciando ainda mais o objeto principal e real do contrato, mesmo porque locação não é serviço não sendo possível a emissão de nota fiscal 
serie A.
Para entanto, entendemos que para a atividade de locação de bens móveis, os locadores poderão emitir simples recibo ou documento equiva-
lente, conforme disciplina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº 3000/99, ademais, recomenda-se ainda em se tratando de locação, 
a elaboração de um contrato claro e objetivo, definindo as diretrizes desta obrigação, sejam elas objeto, prazo, valor, obrigações das partes, etc.
É o parecer, salvo melhor juízo;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
(31) 35713009

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº: 940/2015
REQUERENTE: CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA
RELATÓRIO:
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA requer a restituição dos valores de 
ISSQN sem a devida observância do decreto nº 043/2012, no valor de R$ 29.337,97 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e 
sete centavos). 
DECISÃO:
Alinho-me a decisão de primeira instância para DAR PROVIMENTO ao pedido interposto, protocolizado em 01/10/2015, pelo requerente CONS-
TRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA, acostado aos autos às fls. 01 a 531 (três volumes), para conceder a restituição ao contribuinte de valor corres-
pondente a ISSQN recolhido a maior, inobservado o decreto nº 43/2012, no valor de R$ 29.337,97 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e sete reais 
e noventa e sete centavos) 
Deve-se ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
a) Dar ciência desta DECISÂO o departamento de arrecadação e Fiscalização - DAF - da Secretaria Municipal de Fazenda, para as devidas provi-
dências.
b) Intimar-se o contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISAO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado, e querendo, se manifeste no prazo legal.
c) Publicar o teor desta decisão no DOM – Diário Oficial do Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto nº 160 de 14 de junho 
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

de 2013.
Brumadinho/MG, 12 de novembro de 2015.
Cerson Machado Filho
Presidente JRF
Marcia Ferreira da Fonseca
Vice-Presidente JRF
Bruna Rita de Paula 
Membro JRF

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA Nº  01/2015 
De 17 de Novembro de 2015
Designa Servidor Municipal que Especifica, para
exercício de função Agente Condutor IV
O prefeito Municipal de Brumadinho, Antonio Brandão, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso IV, Lei Orgânica Municipal, e 
nos termos do disposto na Lei Municipal nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “ Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de 
Carreiras, PCCVS – AG- Administração Geral e PCCVS – E –Educação, PCCVS – SUS Saúde e da outras providencias. “c/c as disposições do artigo 
99 da Lei Orgânica do Município.
Resolve: 
Art. 1º. Fica designado para exercer a função de Agente Condutor IV da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
o servidor Jeferson Ortis Cerezo Caldeira Roque, ocupante do cargo de Agente Operacional I.
Art. 2°. Enquanto no exercício de sua função designado o servidor percebera o vencimento do cargo de Agente Condutor IV.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Esta portaria passa a ter vigor com data retroativa do dia 1 de Novembro de 2015
Brumadinho, 17 de Novembro de 2015
Hernane Abdon de Freitas
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO M SAÚDE, BRUMADINHO/MG – Fracassado o Pregão Presencial n° 031/2015, referente à aquisição de material de consumo para o Setor 
de Podologia da SMS, por inexistir propostas classificadas. Brumadinho, 28 de outubro de 2015. José Paulo S Ataide – Gestor do Fundo Municipal 
de Saúde.
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