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Atos do Executivo

DECRETO Nº 231 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Esportes de Brumadinho.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO o art. 2º da Lei 1.303 de 25 de setembro de 2002 que “Dispõe sobre a política de apoio ao esporte amador, cria o Conselho 
Municipal de Esporte e Fundo Municipal de Esportes do Município de Brumadinho e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o ofício nº 52/2015 da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos informando a nomeação dos membros que irão com-
por o Conselho Municipal de Esportes – COMESB;
DECRETA:
Art.1°. Ficam nomeados os representantes e suplentes abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Esporte do Município de 
Brumadinho, para um mandato de 02 (dois) anos:
I - REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
a)SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Titular: Múcio Ananias Lara
Suplente: Eliandro Leal Teles
b)SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL
Titular: José Roberto de Assis Oliveira
 Suplente: João César Teixeira de Souza
c)SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS
Titular: Bruno Heison Pereira Campos
Suplente: Valdnei Pereira Sobrinho
II - REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Titular: Alessandra Cristina de Oliveira
Suplente: Helbert Firmino Pena
Titular: Renata Mariliam Parreiras e Soares
Suplente: Itamar Franco Caetano
III - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a)REPRESENTANTE DA LMDB – LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO
Titular: Paulo Victor Moreira Rodrigues
Suplente: Weverton Juliano Rosa de Queiroz
b)REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS DA SEDE
Titular: Rosinalva de Jesus Nunes
Suplente: Cosme Marques da Silva
c)REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
Titular: Marcos Natalício Amorim
Suplente: José Alberdan Morais de Brito
d)REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Titular: Douglas Elias de Jesus Freitas
Suplente: Diego Reginaldo Ferreira
e)REPRESENTANTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO
Titular: Luiz Gustavo de Souza Santos
Suplente: Tiago Alberto Silva Alves
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 25 de novembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
BRUMADINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Extraordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 01/12/2015 (terça-feira).
Horário: 14 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
14:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
14:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº 25 de 03/11/15 e Ata nº 26 de 03/11/15; 
14:30 -  Informes rápidos;
14:50 - Discussão acerca do Processo nº 270/2015 (inclusive o pedido de adiamento); 
15:45 - Assuntos Diversos;
16:00 - 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

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 01/12/2015 (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 – Informes rápidos;
16:40 - Assuntos Diversos;
17:00 - 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

Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação

Valor total
contratado 

Empresa

PA 153 DISPENSA  44 Art. 24 – inciso II

Contratação do Curso de “Licitação 
e Contratos Administrativos” para 
a servidora efetiva Cristhianne Da-

maso D. Ribeiro lotada na Secretaria 
Municipal de Administração

R$390,00
 AMM - ASSOCIAÇÃO

MINEIRA DE MUNICIPIOS 
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000798/2014
REFERÊNCIA: NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA
REQUERENTE: CONDOMÍNIO  RETIRO DO CHALÉ/
SÉCULUS  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000798/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual as Requerentes  pleiteiam a REVISÃO DOS LANÇAMENTOS DE IPTU incidentes sobre os 
imóveis inscritos no cadastro municipal sob os nºs 05.38.021.0001.000 a 05.38.0021.0006.000; 05.35.022.0001.000 a 05.38.022.0019.000; 
05.35.023.0001.000 a 05.38.0023.0007.000; 05.38.0024.0001.000 a 05.38.024.0004.000; 05.38.025.0002.000 e 05.38.028.0000.000, os quais, se-
gundo alegação possuem área de vegetação nativa. O requerimento fundamenta-se no artigo 2º da Lei Complementar nº 060/2010, que con-
cede o benefício de redução da base de cálculo tributo incidente nas áreas de vegetação nativa.
O presente requerimento veio instruído com cópia do contrato particular de Compra e Venda celebrado entre as partes requerentes, cópia de 
ofício enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, cópia de Ata de Assembleia do Condomínio, Laudos de Vistoria e 
Constatação emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e cópia do Decretos nº 145/2015 e 194/2015, os quais 
determinam as alterações em decorrência do  Remembramento de lotes localizados no Bairro Retiro do Chalé, Município de Brumadinho/MG.
É, em síntese, o breve 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. .
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 (CTM)
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). 
Como visto a Lei 940/97, o denominado Código tributário Municipal,   que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Brumadinho, 
instituiu o Imposto Predial e Territorial Urbano.
Em novembro de 2009, a Lei Complementar 056/2009 alterou alguns dispositivos relativos ao referido tributo e em dezembro de 2010 a Lei 
Complementar 060/2010 veio alterar e acrescentar dispositivos à lei anterior (LC  56/2009), entre eles o artigo 2º e parágrafo, que estabelece o 
seguinte:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 2º. As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de meio Ambiente, terão como base de 
cálculo do IPTU o valor constante da Planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento).  
§ 1º – O percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com área a partir de 1.600,00 m² (um mil e seiscentos metros quadrados).
(negritamos)
O dispositivo acima transcrito estabelece que os imóveis (terrenos ou lotes) que possuem área acima de 1.600 m² (um mil e seiscentos metros) 
serão atingidos pelo benefício da redução de 90% (noventa por cento) da base de cálculo do imposto incidente somente sobre as áreas de ve-
getação nativa. A norma é taxativa e não admite interpretação adversa.
Findo o processo de remembramento de imóveis, que tramitou junto à Secretaria de Planejamento e Coordenação Municipal, os imóveis descri-
tos no preâmbulo do Relatório acima, lançados no Cadastro Imobiliário Municipal,  passaram  constar os seguintes índices cadastrais e medidas, 
conforme FCIs – Fichas de Cadastro Imobiliário anexas:
05.38.021.0001.000- 17.540 m²
05.38.022.0001.000- 62.592 m²
05.38.023.0001.000- 11.279 m²
05.38.024.0001.000-   6.150 m²
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05.38.028.0000.000- 85.600 m² 
Os Laudos de Vistoria e Constatação, ambos da lavra de servidores competentes  para o ato da Secretaria  Municipal do Meio Ambiente, relatam:
Documento de Fls. 20/21 - Protocolo SEMA- 87/G/2014: “ Desta forma concluímos que os lotes 01 da quadra 21, 01 da quadra 23, Lote 01 da 
quadra 24 possui cobertura vegetal preservada em toda sua extensão. Já os lotes 01 da quadra 22 e o 01 da quadra 28 possui intervenções. O 
lote 01 da quadra 22 com intervenção de30 m² e o lote 01 da quadra 28 com intervenção de 106,12 m². Assim o lote 01 da quadra 22 possui área 
preservada de 62.562 metros quadrados e o lote 1 da quadra 28 possui área preservada de 85.493,88 metros quadrados.” 
Documento de Fls. 24/25 - Protocolo SEMA- 249/G/2015: “ O loteamento do Retiro do Chalé (...) com fins residenciais e onde possui infraestrutura 
urbana com rede de abastecimento de água, pavimentação asfáltica, rede de iluminação e outros. (...) No local encontra-se vegetação caracte-
rística do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração em ótimo estado de conservação.”(grifos nossos) 
O Decreto nº 184 de 09 de setembro de 2015, que deu nova redação ao Decreto nº 145 de 30 de julho de 2015, em seus artigos 2º e 3º, dá a 
denominação de APP – Área de Preservação Permanente - aos imóveis de propriedade da Segunda Requerente e posse da Primeira Requerida, 
objeto de nosso estudo.
A Lei nº 12.651/12, o atual Código Florestal estabelece o seguinte:
“Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II- Área de Preservação Permanente – APP : área de protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico  de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas;” (grifamos)
Vegetação nativa é o tipo de vegetação característico de uma região e que ainda não sofreu interferência humana, ou seja, ambientes que ainda 
permanecem sob forma original – ambiente antopizados _ que fazem parte do habitat. Exemplos.: Mata Atlântica, serrado, caatinga e outras. 
Como visto as condições exigidas pelo artigo 2º e § 1º da Lei Complementar  060/2010  para concessão de  benefícios da redução da base de 
cálculo estão presentes nos imóveis de propriedade e posse, respectivamente, das requerentes, quais sejam, todos os lote possuem área  acima 
de 1.600 m² ( 05.38.021.0001.000- 17.540 m²;
05.38.022.0001.000- 62.592 m²;  05.38.023.0001.000- 11.279 m²;  05.38.024.0001.000-   6.150 m² e 05.38.028.0000.000- 85.600 m²) e possuem 
parte ou totalidade de sua extensão coberta por área de vegetação nativa – Mata Atlântica, conforme Laudos da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
Assim sendo, os lançamentos referentes ao IPTU incidente sobre os imóveis acima relacionados deverão ser alterados nos termos da lei vigente, 
passando então a figurar o cadastro com os dados seguintes: 
05.38.021.0001.000- 17.540 m² - vegetação nativa preservada em toda sua extensão;
05.38.022.0001.000- 62.592 m² - Intervenção em 30 m² e vegetação nativa preservada      
em uma área de 62.562 metros quadrados;
05.38.023.0001.000- 11.279 m²- vegetação nativa preservada em toda sua extensão;
05.38.024.0001.000-   6.150 m² - vegetação nativa preservada em toda sua extensão;
05.38.028.0000.000- 85.600 m² - Intervenção de 106,12 m² e vegetação nativa                 
preservada em uma área de 62.562 metros quadrados.
Pelos motivos expostos e por força do supra citado artigo 2º e § 1º da LC 060/2010, as áreas  acima identificadas, aquelas cobertas por vegetação 
nativa,  terão  como base de cálculo do IPTU o valor constante da Planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento).  
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DOU PROVIMENTO à RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelas requerentes 
CONDOMÍNIO  RETIRO DO CHALÉ/SÉCULUS  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, razão pela qual  DETERMINO:
a)  Que o Cadastro Imobiliário Municipal passe a constar que os imóveis cadastrados  sob o índice e respectiva áreas 05.38.021.0001.000- 17.540 
m²; 05.38.022.0001.000- 62.592 m²; 05.38.023.0001.000- 11.279 m²; 05.38.024.0001.000 -   6.150 m² e 05.38.028.0000.000- 85.600 m², passem a 
constar o quatum  de área coberta por vegetação nativa preservada;
b) Sejam alterados os lançamentos para fins de cálculo do IPTU incidente sobre os imóveis acima identificados, sendo que as áreas de vegetação 
nativa terão como base de cálculo o valor de R$ 7,00 o  m² (sete reais o metro quadrado), equivalente à redução de 90% (noventa por cento) do 
valor da Tabela  conforme anexo único da Lei 060/2010 (R$ 70,00 X 90% = R$ 63,00) = (R$ 70,00 – R$ 63,00 = R$ 7,00);                   
c) DETERMINO, ainda,  a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando 
o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Fiscais do Município de Brumadinho, no 
prazo de 20 (vinte) dias;
e) Sejam os presentes autos encaminhados à instância superior para reexame, tendo em vista que preenche os requisitos previstos no artigo 
247 do CTM para o recurso de ofício;
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
– DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para cumpra o disposto nos itens a e b;
g) Sejam emitidas guias para pagamento do tributo na forma desta DECISÃO e enviadas ao contribuinte para recolhimento do mesmo. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 06 novembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 
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Parecer FISCAL nº 00193/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 24 de novembro de 2015.
AO IMPUGNANTE: Condomínio Retiro das Pedras.
CNPJ: 17.376.585/0001-16.
Ref.: Reclamação de NLDF. 
Em resposta a reclamação efetuada pelo CONDOMINIO RETIRO DAS PEDRAS, CNPJ: 17.376.585/0001-16 com protocolo no dia 13.11.2015, pelo 
qual o mesmo vem requerer o cancelamento da NLDF – Notificação de Lançamento de Débito Fiscal nº 047/2015 de 17.09.2015, alegando 
improcedente o lançamento do tributo, foi instaurado processo administrativo no setor de PATs sob nº 00942/2015 e posteriormente foram 
analisados os seguintes documentos;
Requerimento protocolado fls.02 e 03.
Procuração fl. 04.
Ata de Assembleia.
Edital de convocação.
Contrato de “locação de veículos”.
Notificação preliminar nº 00103/2015.
Quadro de horários.
Boletos de recolhimento “sede”.
Notas fiscais de serviços emitidas pela contratada juntados no processo nº 212/2015.
Alegações;
que o impugnante é simplesmente o tomador dos serviços, “NÃO PODENDO, JAMAIS”, ser vinculado a obrigação tributaria ora exigida (...).
que o impugnante (...), se limita tão somente em efetuar o pagamento pelos serviços prestados, não tendo nenhuma responsabilidade ou vin-
culação com o sujeito ativo ou passivo da obrigação tributaria.
que a prestadora recolheu o ISSQN questionado perante a municipalidade de Belo Horizonte, (...).
que caso a Prefeitura Municipal de Brumadinho, entenda ser a credora do ISSQN, (...), deverá a mesma enviar as medidas que entender ne-
cessárias em desfavor da prestadora dos serviços e não da tomadora dos serviços, que jamais poderá sofrer qualquer penalidade a titulo de 
responsabilidade solidária.
Alega ainda que conf. Art. 3º da LC 116/2003, o tributo é devido no estabelecimento do domicilio do prestador dos serviços.
Considerações da fiscalização;
Sendo assim, em análise ao contrato juntado ao processo PAT 000942/2015, vejo que há certa discrepância entre o objeto descrito no contrato 
e a real atividade exercida pela contratada, segue transcrições:
Pelo presente contrato de locação de veículos, que entre si fazem, de um lado o Condomínio Retiro das Pedras (...) denominado CONTRATANTE 
e de outro lado, empresa SantaFê Ltda (...) denominada simplesmente CONTRATADA (...).
Clausula primeira: O objeto deste contrato é a locação de veículos (ônibus) de propriedade da contatada (...). 
(...).
Parágrafo Quinto: A contratada deverá obedecer aos procedimentos internos da administração do Condomínio (...).
Clausula Segunda: A contratada é responsável pelo perfeito estado de conservação e da limpeza dos veículos utilizados na “PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS”, (...), como também é de sua responsabilidade civil e criminal decorrentes de acidentes que possam ocorrer.
(...).
Parágrafo terceiro: É obrigação da contratada substituir imediatamente qualquer motorista de seu quadro permanente cujo a permanência nas 
dependências da contratante seja considerada, (...), inadequada ou prejudicial ao progresso dos trabalhos.
Portanto, pelo que consta expressamente nos contratos, extrai-se que, neste caso, não há o que se falar em contratos de locação de bem móvel, 
pois em momento algum o contratante teve a coisa locada para seu uso e gozo, em todos os momentos quem administrou, usou, fez manu-
tenção, assumiu responsabilidades sobre os sinistros e encargos sociais, em relação ao uso do equipamento foi a CONTRATADA. Constatamos 
ainda, que o próprio texto do contrato em sua cláusula terceira, trai o impugnante, quando assim acorda: “que a contratante pagará a contratada 
mediante apresentação de Nota Fiscal (...)”, quando possivelmente isso não seria possível, pois locação não é serviço. 
Conclui-se, portanto, que o ISS, 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 entendo que a associação de uma com a 
outra, a segunda prevalece.
Sendo assim o CTN - Código Tributário Nacional concede prerrogativa para a autoridade fiscal desconsiderar contratos simulados conforme 
determina 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 
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ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.
Para tanto, para inicio de ação fiscal, visto que foi verificado inconsistências nos livros fiscais do impugnante, foi instaurado Processo Adminis-
trativo Fiscal sob nº 0212/2015 e expedido Notificação Preliminar nº 00103/2015, visto que não houve dolo por parte do reclamante, solicitando 
documentos necessários para analise, em seguida expediu-se NLDF-047/15, com prazos para reclamação e defesa do autuado.
Com relação ao responsável tributário a Lei Complementar 045/2005, regulamentou uma previsão legal emanada da Lei Complementar Federal 
116/2003 em seu art. 6º - Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a 
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
Como podemos ver a seguir Lc. 045/2005:
Art. 130: (...).
(...)
§ as pessoas TOMADORAS dos serviços são RESPONSAVEIS pela retenção e recolhimento do ISSQN, no momento do efetivo pagamento ao 
prestador.
E segue:
§ O descumprimento do disposto no parágrafo anterior obriga o RESPONSAVEL tributário ao recolhimento do valor principal com correção e 
acréscimo de multa e juros de mora, nos termos do Código Tributário Municipal.
Com relação ao contribuinte direto ao fato gerador a lei diz o seguinte; 
§ 5º - O disposto nos §§ 3º e 4º não exclui a responsabilidade do contribuinte direto, no caso do descumprimento total ou parcial da obrigação 
pelo responsável tributário.
Sendo assim, verifica-se que o município adotou a sistemática ora disposta no CTN, reafirmada na Lei Complementar federal 116/2003, atribuin-
do ao tomador dos serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto municipal em discussão, não excluindo o contribuinte 
direto de sua responsabilidade, configurando a responsabilidade solidaria. 
Desta forma, o fisco municipal em observância a orientação expressa no CTN, art. 124, parágrafo único;
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – (...);
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Elegeu a priori a figura do responsável tributário para cobrança do imposto ora devido, porem caso seja necessário em face da não solução ad-
ministrativa poderá ser arrolado o contribuinte direto, em conjunto com o responsável tributário, em futura cobrança judicial, para que o débito 
seja devidamente recolhido.
Oportuno observar que, com relação ao local do recolhimento do tributo, objeto da reclamação, devemos nos ater ao que diz o art. 3º da Lei 
Complementar 116/2003, ora “citada pelo impugnante” fl. 03;
O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domi-
cílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
(...)
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista. 
Sendo assim, vimos que os serviços de transportes previsto na lei federal norteada acima, esta entre as exceções estabelecidas, sendo, portanto 
devido ao município onde a atividade comece e termine, ainda que, por uma questão de traçado de ruas ou estradas, o veículo transportador 
acabe perpassando, em alguns trechos do percurso pelos limites de outro município, o que não retira a natureza estritamente municipal do 
contrato de transporte celebrado entre o prestador e o tomador dos serviços. 
Diante do exposto concluo que;
Pelo expresso neste parecer, e já dito em linhas anteriores os bens em momento algum foram colocados à disposição do contratante, mas sim 
utilizado pelo contratado para a execução dos serviços, aqui enquadrados como sendo o item 16 subitem 16.01 - Serviços de transporte coletivo 
ou individual de passageiros, 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 todo o período, evidenciando ainda mais o objeto principal e 
real do contrato, mesmo porque locação não é serviço não sendo possível a meu ver a emissão de nota fiscal serie A.
Com relação, a responsabilidade tributaria, ao contrario do entendimento do impugnante, quando diz que não tem nenhuma “responsabilidade 
ou vinculação com o sujeito ativo ou passivo da obrigação tributária”, vimos que a lei municipal em consonância com o regulamento federal, 
atribuiu a ele esta particularidade.
Sobre o local do recolhimento a lei federal, acolhida pela lei municipal, definiu que em se tratando dos serviços de transportes, o imposto será 
devido no local da prestação dos serviços e não da sede do prestador, atividade esta que figura entre as exceções previstas nos incisos I a XXII 
art. 3º lc. 116/2003.
Sendo assim considero subsistente o processo como um todo, em especial a NLDF – 047/2015.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG. 
(31) 35713009
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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Ata da última audiência pública do Orçamento Participativo, instituído pela Lei 2088/14, regulamentado pelos decretos 169 e 170/15 e pela 
portaria nº 001/2015, reagendada pelo Poder Legislativo por motivo de força maior, ocorrida no plenário da Câmara Municipal, a partir das 19:00 
h, do dia 24 de novembro de 2015. O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, atendendo solicitação do 
ilustre vereador Itamar Franco Caetano, aguardou a chegada de ônibus que trouxe munícipes de diversas localidades para a audiência pública. 
Constatada a chegada desses munícipes, o Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, abriu a audiência pú-
blica agradecendo a todos pelas presenças, passando, em seguida, a palavra ao presidente da Comissão Executiva do Orçamento Participativo, 
Jayme Wilson de Oliveira, que leu o regimento interno para o referido evento e distribuiu as cédulas para os munícipes de cada distrito e sede 
para debates e votação. Do regimento interno, dentre outras, constou a decisão da Comissão Executiva do Orçamento Participativo de que os 
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) reservados para as obras/investimentos do orçamento participativo seriam divididos igual-
mente aos quatro distritos e a sede. Ou seja, inicialmente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada um. Entretanto, consta do regimento, 
ainda, que aquele distrito que o somatório das obras não alcançasse o valor teto, o valor remanescente seria dividido entre os distritos restantes. 
Fato, aliás, ocorrido com o distrito de Piedade do Paraopeba que, após, análises e recusa de obras, promovida pelo engenheiro da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o somatório das obras alcançou o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), saldando 
assim R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Este saldo foi dividido entre a sede e os distritos de Aranha, São José do Paraopeba e Con-
ceição de Itaguá, elevando o teto para R$ 762.500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais). Contudo, os munícipes representan-
tes do distrito de Piedade do Paraopeba, diante de certa obscuridade nas justificativas que motivaram as recusas de algumas obras, solicitaram 
à Comissão Executiva do Orçamento Participativo o direito de recursar. Após análises e convencida a Comissão deferiu o pedido, o qual foi 
protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, conforme acordado com os munícipes, no dia 25/11/2015. Na oportu-
nidade, além do direito ao recurso administrativo, o presidente da Comissão ponderou aos munícipes representantes do distrito de Piedade do 
Paraopeba que dada a condução democrática durante todas as audiências públicas distritais, o distrito teria os mesmos direitos, inclusive, o 
valor teto para as obras/investimentos de R$ 762.500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais). Portanto, as obras recusadas pelo 
engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do distrito de Piedade do Paraopeba, serão reanalisadas. Ficou acordado, ain-
da, que os munícipes do referido distrito, escolhessem as obras/investimentos, facilitando a reanálise e a valoração pelo engenheiro da Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Os representantes do 
Poder Executivo deram liberdade total aos munícipes, agrupados por distritos e sede, até às 20:30 (vinte horas e trinta minutos) para debates, 
quando foi anunciado que seria concedido mais 30 (trinta) minutos para que concluíssem as votações das obras/investimentos. Às 21:00 (vinte 
e uma) horas, o presidente da Comissão Executiva do Orçamento Participativo leu as obras escolhidas, devolvendo cédulas que o somatório 
extrapolou o valor para o devido ajuste. Providenciados os ajustes, as cédulas foram lidas e conferidos os valores ajustados.  Não se constatou 
incidentes, pois de um lado, estavam os representantes do Poder Executivo, de forma extremamente democrática conduzindo os trabalhos; de 
outro, no entanto, os munícipes com o único objetivo: defender e votar obras/investimentos que venham a promover melhorias de vida em 
cada localidade. Noutro vértice, a maioria de vereadores presentes contribuiu sobremaneira com os trabalhos promovidos pelos representantes 
do Poder Executivo, ovacionando, inclusive, a decisão da Comissão Executiva do Orçamento Participativo em estabelecer valores iguais à sede 
e aos distritos, numa demonstração evidente de democracia. Na sequência, foram escolhidas e votadas as obras/investimentos para a sede: re-
cuperação da avenida Rio Paranaíba, no bairro do Jota, no valor orçado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); criação de praça/parque com 
pista de caminhada e parque infantil, no valor orçado de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais); construção de infraestrutura de acesso ao meli-
ponário, no valor orçado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); para Casa Branca foi escolhida e votada a obra: revitalização da Praça São Sebastião, 
no valor orçado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); para Córrego do Feijão foram escolhidas e votadas as obras/investimentos: construção 
de banheiro na quadra de esportes, no valor orçado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); colocação de iluminação, alambrados, banheiros e 
vestiário no campo de futebol, no valor orçado de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais); instalação de meio fio e sistema de frenagem 
na rua principal, no valor orçado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalizando para a sede R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais). 
Para o distrito de Aranha foram escolhidas e votadas as obras/investimentos: revitalização do canal (rego), no valor orçado de R$ 185.000,00 
(cento e oitenta e cinco mil reais); revitalização da praça e do salão em Melo Franco, no valor orçado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 
ampliação e reforma da ponte em Coronel Eurico, no valor orçado de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); iluminação da rua prin-
cipal e quebra-molas, no valor orçado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); revitalização da praça Padre Agostinho no centro de Aranha, no 
valor orçado de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), totalizando para o distrito de Aranha R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil 
reais). Para o distrito de Conceição de Itaguá foram escolhidas e votadas as obras: finalizar e adaptar o espaço ao lado do Cemitério, no valor de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); reforma e ampliação do Centro Comunitário, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); calçamento do 
final da rua 5 do bairro Retiro do Brumado, no valor orçado de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais); calçamento da rua que liga Conceição de Itaguá ao 
Condomínio Quintas do Rio Manso, no valor orçado de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); iluminação no calçadão da rua Belmiro da 
Silva Moreira, no bairro Cohab, no valor orçado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); iluminação no passeio em torno do campo de futebol “Ca-
nelão”, no valor orçado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalizando para o distrito de Conceição de Itaguá R$ 760.000,00 (setecentos e 
sessenta mil reais). Para o distrito de São José do Paraopeba foram escolhidas e votadas as obras/investimentos: construção de cobertura da 
quadra de esportes, no valor orçado de 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais); execução de rede interceptora de esgoto e construção de 
estação de tratamento de esgoto (tipo fossa séptica), em Marinhos, no valor orçado de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais); pavi-
mentação poliédrica da rua dois, em Marinhos, no valor orçado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); instalação de aparelhos de 
ginástica, em Ribeirão, no valor orçado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); construção de centro comunitário municipal, em Ribeirão, no valor 
orçado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), totalizando para o distrito de São José do Paraopeba R$ 762.000,00 (setecentos e ses-
senta e dois mil reais). Com relação ao distrito de Piedade do Paraopeba, o valor de R$ 762.500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos 
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reais) ficará suspenso até a protocolização e decisão de recurso administrativo pela Comissão Executiva do Orçamento Participativo. Contudo, 
como admitido o recurso administrativo para o distrito de Piedade do Paraopeba, foi protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação, em 25/11/2015, pelo distrito de Conceição de Itaguá, mais precisamente o bairro Maria Ana de Souza – Cohab, o qual será anali-
sado nos mesmos moldes. Analisado e decidido pela Comissão Executiva do Orçamento Participativo a razão dos pedidos as obras/investimen-
tos serão atendidas, proporcionando aos munícipes mais obras/investimentos. Matérias, aliás, a constar de ata a ser publicada no Diário Oficial 
do Município – DOM em data oportuna. Assinaram a lista de presenças 239 (duzentos e trinta e nove) munícipes, embora por displicência, é 
possível que munícipes tenham deixado de assinar. Nada mais havendo a tratar, eu, Jayme Wilson de Oliveira, lavrei a presente ata, a qual junta-
-se a lista de presença.  

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de adiamento de abertura de licitação – O FMS torna público que a abertura do Pregão Pres. nº 
038/2015, p/ aq. gêneros alimenticios, foi adiada para o dia 09.12.15, em virtude de ponto facultativo municipal no dia 07.12.15. Ficam mantidas 
as demais condições constantes no edital. Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 041/2015, p/ aq. mat. med. hospitalar, c/ forn. 
unico.. Entrega prop: 14.12.2015, às 09:00 hs. Pregão Pres. nº 039/2015, p/ aq. válvula reguladora de pressão, c/ manômetro e fluxometro. Entre-
ga prop: 11.12.2015, às 10:00 hs. Pregão Pres. nº 036/2015, p/ RP móveis de escritório, eletrodomésticos, colchões, p/ 12 meses. Entrega prop: 
15.12.2015, às 09:00 hs. Editais no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.: (31) 3571.2923/7171. Jose Paulo 
S. Ataide – Secretario Mun. Saúde
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