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Brumadinho, sexta-feira, 4 de dezembro de 2015  Ano 3 Edição 570

Distrito de Conceição de Itaguá
celebra o dia da padroeira 

Festa faz parte do calendário municipal, instituído em 1979
 O dia de Nossa Se-
nhora da Conceição foi 
celebrado pelos bruma-
dinenses. Em Conceição 
de Itaguá, desde o dia 
29 de novembro milha-
res de pessoas passaram 
pela igreja da comuni-
dade e participaram das 
homenagens à Nossa 
Senhora. A festa foi re-
alizada pelo Conselho 
Pastoral Comunitário 
Imaculada Conceição 
e Prefeitura. Durante a 
programação, novena, 

carreatas e missas mar-
caram mais um Jubileu 
de Nossa Senhora da 
Conceição. 
 Nos dias 7 e 8 de de-
zembro, várias bandas 
e corais passaram pelo 
palco montado na pra-
ça em frente a Igreja. Na 
segunda-feira, dia 7, vés-
pera do feriado, a Choros 
Bru e a Banda Quebra 
Samba agitaram o públi-
co presente. E na terça-
-feira, 8 de dezembro, 
dia dedicado à Nossa Se-

nhora da Conceição, fo-
ram realizadas diversas 
manifestações religiosas, 
entre elas celebrações 
eucarísticas, leilões, pro-
cissão, além do show 
de encerramento com 
a banda São Miguel Ar-
canjo, um dos momen-
tos mais esperados pelos 
fieis.
 Além de Conceição 
de Itaguá, a comunida-
de de Colégio, Palhano 
e Marques também cele-
bram o dia de Nossa Se-

nhora da Conceição. Pa-
lhano, o encerramento da 
festa foi no domingo, dia 
6. Em Marques, centenas 
de pessoas participaram, 
também no domingo, 
dia 6, da reinauguração 
da Igreja da comunidade 
que foi ampliada e total-
mente reformada. O en-
cerramento da festa será 
no próximo domingo, 
dia 13. O dia 8 de dezem-
bro foi instituído como 
feriado municipal desde 
1979. 
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Imprima frente e verso e salve uma árvore 

 
 

PORTARIA CI Nº 01 de 04 de dezembro de 2015 
 

Dispõe sobre a nomeação de membros para compor 
a Comissão Especial Inventariante de bens móveis 
no âmbito da Controladoria Interna, para o 
encerramento do exercício financeiro de 2015 

 
  
 O Controlador Interno, no uso de suas atribuições institucionais que lhe confere a 
Lei 1.715/2009, 
 
 Considerando a necessidade de se fazer o inventário dos bens móveis em uso no 
âmbito da Controladoria Interna, tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 
2015, conforme dispõe o DECRETO Nº 239 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Fica nomeada Comissão Especial Inventariante especialmente para, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de publicação desta Portaria, inventariar os bens 
móveis em uso no âmbito da Controladoria Interna.  
 
 § 1º A Comissão Especial Inventariante será composta pelos seguintes servidores: 
 

I - Caio César Silva - Presidente 
II - Ana Paula Rodrigues – Secretária 

 
§ 2º Do inventário a Comissão deverá lavrar o relatório a ser encaminhado à 

Secretaria de Administração no prazo de 3 (três) dias úteis após o seu término. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
  Brumadinho, 04 de dezembro de 2015. 

 
 
José Reginaldo de Oliveira 

             CONTROLADOR INTERNO 
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTURB.
EDITAL Nº01
Ficam convocados os residentes ou domiciliados na Cidade de Brumadinho para votar, bem como serem votados, a uma das 5 (cinco) vagas 
de representação da sociedade civil do COMTURB, sendo 5 (cinco) vagas titulares e 5 (cinco) vagas suplentes.
1. DA COMISSÃO ELEITORAL
1.1. A Comissão de eleição do Conselho Municipal de Turismo cumpre a elaboração deste edital para esta eleição.
1.2. A Comissão tem por atribuições:
1.2.1. Garantir a lisura do processo de eleição para composição do COMTURB por parte da sociedade civil;
1.2.2. Dirigir e acompanhar a realização da Assembleia Geral, até o final dos trabalhos, dispondo sobre o seu funcionamento e indicando, den-
tre os seus membros, o Presidente e o Secretário da Comissão;
1.2.3. As fichas de cadastramento de candidatos deverão ser preenchidas no período de 09 a 11 de dezembro de 2015.
1.2.4. Todos os atos e deliberações pertinentes ao processo eleitoral;
1.2.5. Julgar as impugnações dos credenciados;
1.2.6. Deliberar sobre a validade ou anulação do voto;
1.2.7. Dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omisso neste Edital;
1.2.8. Homologar os resultados finais, elaborando a Ata da Assembleia Geral, que deverá ser assinada por todos os componentes da Comissão 
Eleitoral e demais representantes presentes, após o término do processo de apuração.
2. DAS INCRIÇÕES DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS
2.1. Estarão aptos para inscrição como candidato ao COMTURB, segundo o artigo 5º da Lei de nº 2.205/2015 o que se refere a sociedade civil 
como segue:
2.2 A representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho será composta por 5 (cinco) membros e seus res-
pectivos suplentes, conforme abaixo:
2.2.1 Um representante das Associações de Artesanatos Locais;
2.2.2 Um representante das Associações Comercial;
2.2.3 Um representante das Associações Comunitárias Locais;
2.2.4 Dois representantes de ONG´S, OSCIPS, Fundações, Institutos ou outras entidades ligadas ao turismo municipal. 
2.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos, titulares e suplentes definidos entre os segmentos.
2.4. A inscrição dos representantes será feita na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada à Rua Olivia Augusta, sem número 
(antiga Escola Maria Coeli), Centro, nos dias compreendidos entre 09 e 11 de dezembro de 2015, no horário de 08 ás 16h, conforme anexo 01.
2.5. O representante deverá apresentar no momento da sua inscrição, conforme:
2.4.1. PESSOA FÍSICA:
a) Cédula de identidade ou documento de identificação oficial com foto original e nº de RG do candidato, original e cópia;
b) Comprovante de residência, através de contas de energia elétrica, de telefone, de água ou correspondência bancária, em nome do candida-
to (original e cópia), referente a um dos três meses anteriores à publicação do edital ou ainda;
c) Ter residência comprovada no Município de Brumadinho de no mínimo 2 anos através de contas de energia elétrica, de telefone, de água, 
correspondência bancárias expedidas há mais de 2 anos, ou contrato de aluguel;
d) Declaração de prestação de serviço ao Município de Brumadinho, assinada por 03 (três) membros da sociedade civil, reconhecendo que o 
representante desenvolva expressões artísticas ligadas ao artesanato.
2.4.2. PESSOA JURÍDICA:
a) Cópia da ata de fundação registrado em cartório ou contrato social;
b) Cópia atualizada do estatuto registrado em cartório;
c) Cópia do CNPJ da entidade;
d) Cópia do comprovante de endereço da entidade;
2.5. Apresentar o formulário de inscrição no conselho como representante da sociedade civil, devidamente preenchido, inclusive indicando 
um único segmento turístico que deseja representar, conforme anexo 01.
3. DOS PRAZOS RECURSAIS
3.1. A Comissão Eleitoral publicará a lista de inscrições de candidatos deferidos até o dia 14/12/2015.
3.2. O prazo de recurso de impugnação dos candidatos será de 01 (hum) dia, sendo 15 de dezembro de 2015.
3.3. O resultado dos recursos apresentados será publicado pela comissão no dia 16 de dezembro de 2015.
4. DA ELEIÇÃO
4.1. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 18 de dezembro de 2015, a partir das 9 hs, na Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura de Brumadinho.
4.4.Terão direito a voto os candidatos representantes da sociedade civil previsto na Lei nº 2.205/2015.
5. DA VOTAÇÃO
5.1. Serão disponibilizadas cédulas com nome dos candidatos divididos por segmento de votação.
5.2. Cada representante da sociedade civil terá direito a 1 (um) voto, de acordo com seu credenciamento, no setor que representa da socieda-
de civil que compõe o COMTURB.
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5.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos por segmento como titular e o segundo como suplente.
5.4. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura disponibilizará funcionários para auxiliar na organização da Assembleia Geral e da eleição.
5.5. A apuração será efetuada pela comissão eleitoral.
5.6. Os candidatos são fiscais natos no processo de apuração.
5.7. O resultado da eleição será divulgado logo após o término da apuração.
6. DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS
6.1. Cada candidato poderá indicar um fiscal para auxiliar no momento da apuração.
6.2. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral.
6.3. Em caso de empate, será usado como critério de desempate o maior tempo de atuação comprovada.
7. DAS DISPOSIÇÃOES FINAIS
7.1. O poder público municipal dará total publicidade ao processo eleitoral através da publicação deste.
7.2. Concluída a apuração, o resultado da eleição será lavrado em ata pela Comissão 
Eleitoral e encaminhada ao Poder Executivo para publicação do resultado e edição de decreto de nomeação dos membros.
7.3. Os eleitos tomarão posse após nomeação através de Decreto pelo Chefe Executivo Municipal.
7.4. Casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
Brumadinho, 09 de dezembro de 215.
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Comissão Eleitoral
Lucas Alves da Silva 
Daniele Marques Daniel Chaves

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BRUMADINHO
EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO.
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura convida os interessados para a eleição de 05 (cinco) entidades representativas da sociedade civil e 
seus respectivos suplentes para composição do Conselho Municipal de Turismo - COMTURB, Gestão 2015/2017, a realizar-se no dia 18 dezem-
bro de 2015. SENDO QUE esse edital e fichas de inscrição estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Brumadinho e na recepção da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Brumadinho, 09 de dezembro de 2015
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria de Turismo e Cultura

ANEXO 01
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
PESSOA FÍSICA

Nome:

Data de Nascimento:

Sexo:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Telefone:

CEP:

Rua:

Nº:

Bairro:

Qual segmento da sociedade civil você pretende representar?



Brumadinho, 4 de dezembro de 2015 Página 5 de 12Diário Oficial de Brumadinho - Edição 570

"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

Email:

CPF:

RG:

Um currículo sobre as atividades desenvolvidas pelo inscrito:

PESSOA JURÍDICA

Nome da Entidade:

Nome Fantasia:

Data de Fundação:

CNPJ:

Telefone:

CEP:

Rua:

Nº:

Bairro:

Qual segmento da sociedade civil você pretende representar?

E-mail:

Secretaria Municipal da Fazenda
 

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000808/2015 
REFERÊNCIA: PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – REGULARIZAÇÃO CADASTRAL
REQUERENTE: MASA EMPREENDIMENTOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000808/2015, passo ao
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Processo Administrativo, através do qual a requerente MASA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.468.398.0002/79, com sede na Rua Herval nº 190, Bairro Serra, CEP.: 30240-110, Belo Horizonte/MG,  repre-
sentada legalmente por seus sócios Adriano Nascimento Manetta e José Carlos Manetta, requer a mudança do proprietário/contribuinte dos 
imóveis constituídos pelos lotes de terreno nºs 04 e 05 da quadra nº01 do Bairro Parque Uacari, distrito de Piedade do Paraopeba, município 
de Brumadinho,  tendo em vista a mudança de propriedade de Masa Topografia Ltda para Masa Empreendimentos Ltda desde 1989 (mil no-
vecentos e oitenta e nove) como é notável no registro R1 da Matrícula 8.254. Ainda, nesse requerimento, informamos a prescrição de IPTU dos 
exercícios 1996 a 2000 com fundamento nos artigos 156 inciso V e 174 caput do CTN. 
O  Requerimento veio instruídos com cópia da 9ª alteração contratual da empresa “Masa Empreendimentos Ltda”, cópia dos documentos pes-
soais dos sócios e copiado Ri da Matrícula 8.254. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A cópias das Matrículas nº 8 254 e  8 255 – R- 1- 8 254 e R- 1 – 8 255,  do CRI da Comarca de Brumadinho/MG, às fls. 24 e 25 dos autos, demonstram 
que a requerente MASA EMPREENDIMENTOS LTDA  adquiriu os imóveis  constituídos pelos lotes de terreno nºs 04 e 05 (quatro e cinco) da qua-
dra 01 (hum) do Bairro Parque Uacari, distrito de Piedade do Paraopeba, Município de Brumadinho/MG, da antiga proprietária Masa Topografia 
Ltda, desde dezembro de 1986,  conforme registrado em 11 de setembro de 1 989, razão pela qual deverá ser alterado o Cadastro Imobiliário 
Municipal, conforme requerido. 
Quanto à prescrição do crédito tributário, vejamos:
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A Lei Nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Mu-
nicípios, o denominado Código Tributário Nacional – CTN – estabeleceu, no artigo 156, as modalidades de extinção do crédito tributário, e no 
artigo 174 o prazo prescricional, vejamos:
LEI 5.172/66
rt. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V- a prescrição e a decadência;
Art. 174. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Como visto, a prescrição é uma modalidade de extinção de crédito tributário    enumerada no art.156, inciso V do CNT; assim, a partir do momen-
to em que ocorre a prescrição contra a Fazenda Pública, via de regra, opera-se a extinção total do crédito tributário.
Com efeito, a prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do tribu-
to. Em se tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento 
por meio do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional. Na prática passa-se a contar a partir da 
data do vencimento do tributo, ou seja, a última data em que o tributo poderá ser pago sem que o contribuinte não se constitua em mora. 
Segundo ensinamento do tributarista Hugo de Brito Machado:
“dizer que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos significa dizer que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos 
para cobrar judicialmente, para propor a execução do crédito tributário. Tal prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data 
em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a respeito, em processo administrativo. Se não efetua a cobrança no prazo de cinco anos, 
não poderá mais fazê-lo.”
Considerando que o inicio da contagem do prazo prescricional deva ocorrer a partir do vencimento, ou seja, da data limite que o sujeito passivo 
tinha para recolher o tributo, e não o fez, desde então começa a escoar o lapso temporal de 05 (cinco) anos considerado prazo prescricional, 
porque antes disso não há lesão ao fisco.
Verifica-se nas reproduções das “telas B – Consulta de Situação do Contribuinte” (fls.34/37) que o IPTU exercícios fiscais 1996, 1998, 1999 e 
2000, incidente sobres os imóveis de inscrição 01.36.001.0004.000 e 01.36.001.0005.000, venceram  em 30/03/1996, 30/03/1998, 10/02/1999 e 
31/12/2000, sendo que estas datas deverão ser consideradas para início da contagem do prazo prescricional.
Pela natureza do lançamento do IPTU, ao sujeito passivo é garantido o direito de pedir sua revisão através de recurso administrativo nos termos 
do artigo 151, III do CTN:
LEI 5.172/66 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis  reguladoras do   
processo tributário administrativo ;
Art. 174. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
A Lei Municipal nº 940/97,  o denominado Código Tributário Municipal - CTM – estabelece que o prazo para interposição  de  reclamações ou 
recursos, incluindo  pedido de revisão de lançamento tributário, é de 20 (vinte) dias a partir da data da notificação do Lançamento do Crédito 
Tributário.  
Em buscas na documentação da administração municipal, conforme informa Setor de PATs (fls 29), não há registro no livro de protocolo de que 
o contribuinte Masa Empreendimento Ltda/Masa Topografia Ltda, ora requerente, tenha interposto recurso administrativo neste sentido. 
O Memorando 03/2015 do Departamento de Execuções Fiscais (fls.28) informa que “ não temos processo em curso/baixados dos exercícios 
fiscais de 1996/2000”  em face da Empresa Masa Empreendimentos Ltda”.
Assim  considera-se como definitivamente constituído os créditos tributários  na datas de seus vencimentos, sendo 30/03/1996, 30/03/1998, 
10/02/1999 e 31/12/2000, receptivamente  de cada exercício fiscal, uma vez que não houve discussão sobre o lançamento do tributo.
O art. 174 do CTN, repita-se, determina que o prazo para a Fazenda Pública propor a execução do crédito tributário é de 05 (cinco) anos contados 
da data de sua constituição definitiva; caso não ocorra a satisfação do mesmo, extingue-se o crédito tributário e com ele extingue-se também a 
obrigação tributária, de forma que não mais poderá cobrá-lo, seja judicial ou administrativamente. 
Em suma, o que se verifica no caso vertente é que a prescrição do crédito tributário referente o exercício fiscal de 2000 operou-se em dezembro 
de 2005, de forma a não restar dúvidas quanto à extinção do credito tributário. Assim sendo é despiciendo aferir os exercícios fiscais anteriores.
Resta-nos, portanto, analisar se a prescrição do crédito tributário pode ser reconhecida pela autoridade administrativa.
O reconhecimento pela Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento, da prescrição tributária, num primeiro instante, parece-nos incoerente, é 
como se  contrariássemos todos os ensinamentos doutrinários e as construções jurisprudenciais, pois o que nos foi ensinado é que a Fazenda 
não pode “renunciar a créditos tributários” uma vez que são “indisponíveis” por tratar-se de recursos públicos.
Contudo, existem razões para que a Administração Fazendária reconheça a prescrição tributária na esfera administrativa. Primeiro, porque existe 
previsão legal - o art. 156 do CTN estabelece a prescrição como uma das causas extintivas do crédito tributário, assim, o que faz a autoridade 
administrativa é declarar o que já se encontra extinto em razão de Lei -; segundo, de nada adianta para a Fazenda Pública manter seu cadastro 
repleto de contribuintes inscritos em dívida ativa cujos créditos tributários são imprestáveis, de nada servindo na busca de sua satisfação.
O PARECER Nº 141/2015-PGMB da Procuradoria Geral do Município de Brumadinho, em argumentação sabiamente fundamentada, “opinou 
favoravelmente ao reconhecimento da prescrição dos créditos tributários definitivamente constituídos há mais de 05 (cinco) anos da data de 
seu lançamento, inscritos ou não em dívida ativa, que não foram objeto de execução fiscal, devendo ser anulados, desde que não tenha ocorrido 
suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nos termos dos artigos 151 e 174 do CTN.
Destarte, alicerçados pelo PARECER Nº 141/2015-PGMB,  o qual passa a fazer parte dos presentes autos, entendemos que nada obsta que a au-
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toridade fazendária, ao verificar em todos aspectos sua ocorrência,  conheça da prescrição tributária e declare a extinção do crédito tributário 
com fundamento no artigo 156, V, do CTN, evitando assim maiores desgastes da máquina pública na busca de créditos já prescritos, logo, de 
direito já extinto.  
Tudo visto e examinado, passamos à decisão:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pelo  disposto no art. 156,V do CTN, corroborado pelo PARECER Nº 
141/2015-PGMB decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO postulado pelo contribuinte MASA EMPREEDIMENTOS LTDA ;
b)  RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários relativos ao IPTU exercícios fiscais 1996, 1998, 1999 e 2000, incidentes sobre os imóveis 
de inscrição 01.36.001.0004.000 e 01.36.001.0005.000, cadastrados em nome de Masa Empreendimentos Ltda , e, por conseguinte, 
c) DECLARO A EXTINÇÃO dos créditos tributários relativos ao IPTU  exercícios fiscais 1996, 1998, 1999 e 2000, incidentes sobre os imóveis de 
inscrição 01.36.001.0004.000 e 01.36.001.0005.000, cadastrados em nome de Masa Empreendimentos Ltda.
d)  DETERMINO:
d.1)  O CANCELAMENTO DOS  LANÇAMENTO  DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  relativos ao IPTU dos exercícios fiscais 1996, 1998, 1999 e 2000 inci-
dente  sobre os imóveis  de inscrição 01.36.001.0004.000 e 01.36.001.0005.000, cadastrados em nome de Masa Empreendimentos Ltda, lançados 
em Dívida Ativa; 
d.2) A INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
e) Seja dado  CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para cumprimento dos itens d.1. e d.2.;
f ) A remessa dos presentes autos à E. Junta de Recursos Fiscais tendo em vista que o crédito tributário prescrito é bastante superior ao valor 
previsto no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 25 de novembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº  00 0868/2015
REFERÊNCIA:  Restituição de Contribuição de Iluminação Pública
REQUERENTE: CÉLIO TARCÍZO DA SILVA 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000868/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT -, através do qual CÉLIO TARCIZO DA SILVA requer a restituição do valor pago indevidamen-
te, refrente a contribuição de iluminação pública exercício 2015, tendo em vista a não incidência de contribuição de iluminação pública sobre a 
propriedade do imóvel de inscrição cadastral nº 01.32.012.0014.000, por ausência deste serviço. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião dos requerimentos, cópia de documento pessoal do requerente, cópia do carnê de IPTU/2015 referentes 
ao imóvel 01.32.012.0014.000.
Foram juntado aos autos Ficha de Cadastro Imobiliário, Laudo de Vistoria do imóvel e ofício da Diretora do DAF.
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública,no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.    
Verifica-se no Laudo de Vistoria feito por técnicos do Departamento de água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Brumadinho,  que o imóvel 
situado na Alameda Banga nº 300, Parque Eiretama, Aldeia da Cachoeira das Pedras, município de Brumadinho/MG,  de propriedade do reque-
rente, não possui  iluminação pública.
À luz do que dispõe a lei, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo Município, 
a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza ao imóvel em questão, não há 
que se falar em incidência de contribuição para iluminação pública sobre o imóvel, logo, é indevida.
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
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e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66 - CTN
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalida-
de de seu pagamento, ressalvado o disposto no artigo 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido em face de legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
O CTM reproduziu, nos mesmos termos, em seu artigo 45, caput, inciso I, o disposto no art. 165 do CTN.
Tudo visto e examinado, passamos à:  
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
1. DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por Célio Tarcizo da Silva  para determinar a restituição da contribuição, paga indevidamente, por 
tratar-se de cobrança de Contribuição de Iluminação Pública referente a imóvel não servido de iluminação pública, no valor de R$ 34,00 (trinta 
e quatro reais) pagamento este efetuado com desconto,  a ser depositado na conta corrente nº 71832-7, agência 1658 do Banco Bradesco em 
nome do Requerente.
2.Dê-se ciência desta DECISÃO ao Departamento de Contabilidade Municipal, para as devidas providências;
3.A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o mesmo cien-
tificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 20 (vinte) 
dias; 
4. Transitada em julgado a presente decisão administrativa, arquive-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 25 de novembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000948/2015 
REFERÊNCIA: PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA
REQUERENTE: OSVALDO VILEFORT RODRIGUES
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000948/2015, passo ao
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Processo Administrativo, através do qual o requerente OSVALDO VILFORT REODRIGUES, CPF sob  nº 298.368.166-15 
por meio de sua curadora Iolanda de Souza Vilefort,  requer seja reconhecida  a prescrição de IPTU dos exercícios fiscais  2007, 2008  e 2009, com 
fundamento nos artigos 156 inciso V e 174 caput do CTN. 
O  Requerimento veio instruídos com cópia do termos de curatela, dos documentos pessoais do requerente,  comprovante de residência e co-
piado de certidão do Cartório de Registro do Distrito do Aranha, Município de Brumadinho/MG. 
É, em síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Mu-
nicípios, o denominado Código Tributário Nacional – CTN – estabeleceu, no artigo 156, as modalidades de extinção do crédito tributário, e no 
artigo 174 o prazo prescricional, vejamos:
LEI 5.172/66
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V- a prescrição e a decadência;
Art. 174. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Como visto, a prescrição é uma modalidade de extinção de crédito tributário    enumerada no art.156, inciso V do CNT; assim, a partir do momen-
to em que ocorre a prescrição contra a Fazenda Pública, via de regra, opera-se a extinção total do crédito tributário.
Com efeito, a prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva.   O  inicio da contagem do prazo prescri-
cional se dá na data  limite em que o sujeito passivo poderá recolher o tributo ou impugná-lo, semo constituir-se em mora. . Se não recolheu e 
nem impugnou o tributo, a partir de então  começa a escoar o lapso temporal de 05 (cinco) anos considerado prazo prescricional, porque antes 
disso não há lesão ao fisco.
Em se tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento por 
meio do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação é que abrirá o prazo prescricional. Na prática passa-se a contar a partir 
da data do vencimento. 
Segundo ensinamento do tributarista Hugo de Brito Machado:
“dizer que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos significa dizer que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos 
para cobrar judicialmente, para propor a execução do crédito tributário. Tal prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data 
em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a respeito, em processo administrativo. Se não efetua a cobrança no prazo de cinco anos, 
não poderá mais fazê-lo.”
Verifica-se nas reproduções das “telas B – Cadastro de Dívidas” - Consulta de Situação do Contribuinte  (fls.13/14) que o IPTU exercícios fiscais 
2007, 2008 e 2009, incidente sobre o imóvel  de inscrição 03.13.000.0114.000 venceram  30/05/2007, 30/05/2008 e 30/07/2009, sendo que estas 
datas deverão ser consideradas para início da contagem do prazo prescricional.
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Ao sujeito passivo é garantido o direito reclamar do lançamento do tributo, requerendo  sua revisão através de reclamação ou recurso adminis-
trativo nos termos do artigo 151, III do CTN:
LEI 5.172/66 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis  reguladoras do   
processo tributário administrativo ;
Art. 174. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
A Lei Municipal nº 940/97,  o denominado Código Tributário Municipal - CTM – estabelece que o prazo para interposição  de  reclamações ou 
recursos contra o  lançamento do  tributo  é de 20 (vinte) dias a partir da data da notificação do Lançamento do Crédito Tributário.  
Em buscas na documentação da administração municipal, conforme informa Setor de PATs, não há registro no livro de protocolo de que o con-
tribuinte Osvaldo Vilefort Rodrigues, ora requerente, tenha interposto recurso administrativo neste sentido. 
Assim,  considera-se como definitivamente constituído os créditos tributários  na datas de seus vencimentos, sendo 30/05/2007, 30/05/2008 e 
30/07/2009, receptivamente  de cada exercício fiscal, uma vez que não houve discussão sobre o lançamento do tributo.
O art. 174 do CTN, repita-se, determina que o prazo para a Fazenda Pública propor a execução do crédito tributário é de 05 (cinco) anos contados 
da data de sua constituição definitiva; caso não ocorra a satisfação do mesmo, extingue-se o crédito tributário e com ele extingue-se também a 
obrigação tributária, de forma que não mais poderá cobrá-lo, seja judicial ou administrativamente. 
Em suma, o que se verifica no caso vertente é que a prescrição do crédito tributário referente o exercício fiscal de 2009 operou-se em julho de 
2014, de forma a não restar dúvidas quanto à extinção do credito tributário. Assim sendo é despiciendo aferir os exercícios fiscais anteriores.
Resta-nos, portanto, analisar se a prescrição do crédito tributário pode ser reconhecida pela autoridade administrativa.
O reconhecimento pela Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento, da prescrição tributária, num primeiro instante, parece-nos incoerente, é 
como se  contrariássemos todos os ensinamentos doutrinários e as construções jurisprudenciais, pois o que nos foi ensinado é que a Fazenda 
não pode “renunciar a créditos tributários” uma vez que são “indisponíveis” por tratar-se de recursos públicos.
Contudo, existem razões para que a Administração Fazendária reconheça a prescrição tributária na esfera administrativa. Primeiro, porque existe 
previsão legal - o art. 156 do CTN estabelece a prescrição como uma das causas extintivas do crédito tributário, assim, o que faz a autoridade 
administrativa é declarar o que já se encontra extinto em razão de Lei -; segundo, de nada adianta para a Fazenda Pública manter seu cadastro 
repleto de contribuintes inscritos em dívida ativa cujos créditos tributários são imprestáveis, de nada servindo na busca de sua satisfação.
O PARECER Nº 141/2015-PGMB da Procuradoria Geral do Município de Brumadinho, em argumentação sabiamente fundamentada, “opinou 
favoravelmente ao reconhecimento da prescrição dos créditos tributários definitivamente constituídos há mais de 05 (cinco) anos da data de 
seu lançamento, inscritos ou não em dívida ativa, que não foram objeto de execução fiscal, devendo ser anulados, desde que não tenha ocorrido 
suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nos termos dos artigos 151 e 174 do CTN.
Destarte, alicerçados pelo PARECER Nº 141/2015-PGMB,  o qual passa a fazer parte dos presentes autos, entendemos que nada obsta que a au-
toridade fazendária, ao verificar em todos aspectos sua ocorrência,  conheça da prescrição tributária e declare a extinção do crédito tributário 
com fundamento no artigo 156, V, do CTN, evitando assim maiores desgastes da máquina pública na busca de créditos já prescritos, logo, de 
direito já extinto.  
Tudo visto e examinado, passamos à decisão:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pelo  disposto no art. 156,V do CTN e legitimado pelo PARECER Nº 141/2015-
PGMB, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO postulado pelo contribuinte OSVALDO VILEFORT RODRIGUES;
b) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários de IPTU exercícios fiscais 2007, 2008 e 2009 referente imóvel de inscrição  01.13.000.0114.000, 
cadastrado em nome de Osvaldo Vilefort Rodrigues , e, por conseguinte, 
c) DECLARO A EXTINÇÃO dos créditos tributários de IPTU exercícios fiscais 2007, 2008 e 2009, incidente sobre o imóvel de inscrição 
01.13.000.0114.000, cadastrados em nome de Osvaldo Vilefort Rodrigues.
d)  DETERMINO:
d.1)  O CANCELAMENTO DOS  LANÇAMENTO  DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS de IPTU exercícios fiscais 2007, 2008 e 2009, incidente sobre o imóvel 
de inscrição 01.13.000.0114.000, cadastrados em nome de Osvaldo Vilefort Rodrigues; 
d.2) A INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
e) Seja dado  CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para cumprimento do iten d.1;
Deixo de remeter os presentes autos à E. Junta de Recursos Fiscais tendo em vista que o crédito tributário prescrito não atinge o valor previsto 
no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 30 de novembro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lançamento 
de Debito Fiscal Nº 051/2015

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA 04/12/2015 Proc:215/15 

CO
N

TR
IB

U
IN

TE NOME OU RAZÃO SOCIAL Rodrigo Karam Braga 

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)  Rua Hematita NÙMERO 95 COMPLEMENTO 

BAIRRO/DISTRITO Centro MUNICÍPIO  Brumadinho U.F.  MG CEP  35.460.000 FONE 3571 1117

CNPJ/CPF  00.671.318/0001-02 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1505/SigISS

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando o contribuinte 
ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data 
de ciência desta notificação.
Tomador: Tejucana Mineração Ltda, CNPJ: 08.185.361/0001-61.
Exercícios: 2010/2011.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) Enquadramento Recolhido Valor a recolher R$

51-talão/jan/10
52-talão/fav/10
53/54-talão/mar/10
55-talão/abr/10
56/57-talão/mai/10
58/59-talão/jun/10
60/61-talão/jul/10
62/63-talão/ago/10
64/65-talão/set/10
66/67-talão/out/10
68/69/70-talão/Nov/10
73-talão-dez/10
74/75-talão/jan/11
76/77-talão/fev/11
78/79-talão/mar/11
80/81-talão/abr/11
82/83-talão/mai/11
84/85-talão/jun/11
87/88-talão/jul/11
89/90-talão/ago/11
91/92/93-talão/set/11
94-talão/out/11
96/97-talão/Nov/11

R$ 11.170,50
R$ 12.591,80
R$ 22.456,50
R$ 23.450,00
R$ 26.202,00
R$ 25.305,50
R$ 23.963,50
R$ 34.133,00
R$ 29.547,00
R$ 32.257,50
R$ 40.117,00
R$ 13.480,55
R$ 17.990,00
R$ 22.110,00
R$ 19.827,50
R$ 29.042,17
R$ 28.611,00
R$ 24.148,57
R$ 27.509,95
R$ 26.995,19
R$ 36.001,60
R$ 9.993,50
R$ 24.860,20

16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 
16.01 – 2% 

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 223,41
R$ 251,83
R$ 449,13
R$ 469,00
R$ 524,04
R$ 506,11
R$ 479,27
R$ 682,66
R$ 590,94
R$ 645,15
R$ 802,34
R$ 269,61
R$ 359,80
R$ 442,20
R$ 396,55
R$ 580,84
R$ 572,22
R$ 482,97
R$ 550,19
R$ 539,90
R$ 720,03
R$ 199,87
R$ 497,20

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: Descritos, Lei C. 116/2003, CTM 940/97, Lc.45/2005
Alíquota: Lc. 061/2010 e posteriores alterações. R$

 1
1.

23
5,

26
Va

lo
r d

 im
po

st
o

OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA

 MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA DE BRUMADINHO 

NOTIFICAÇÃO
PRELIMINAR

N. 00106/2015

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DATA v04/12/2015/2015/201512
Processo

0228/2015

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL Rodrigo Karam Braga ME

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC) Rua Hematita NÙMERO 95 COMPLEMENTO xxxx

BAIRRO/DISTRITO Centro MUNICÍPIO  Brumadinho U.F.  MG CEP   35460000  FONE 35711177

CNPJ/CPF  00.671.318/0001-02 INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CCM/CUC 1505/SigISS
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DESCRIÇÃO 

Notifico o contribuinte para que sejam apresentados blocos de notas fiscais de numeração 101 a 150, liberado em 6.06.2012 AIDF – 
2011294/070838, Talão. 

ENQUADRAMENTO LEGAL

INFRAÇÃO PENALIDADE

Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, 
livros, blocos de notas fiscais, contratos, informações ou quaisquer 
outros documentos pertinentes (por termo).

R$ 3.600,00 Lei 1771/2010.

INTIMAÇÃO

FICA O CONTRIBUINTE INTIMADO A APRESENTAR OS DOCUMENTOS DESCRITOS, NO PRAZO DE 20 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTE. 

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951
Notificação Preliminar 0106/2015.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Departamento de Posturas
Atenção proprietários de veículos abandonados e similares 
Com base na Lei nº 1359/2003, Art. 19, inciso 3º, Parágrafo 3º, que institui o Código de Posturas do Município de Brumadinho, a Prefeitura de 
Brumadinho informa que no prazo de 48 horas, a partir desta publicação, os veículos, carcaças de veículos e similares que estiverem abandona-
dos em vias públicas, serão recolhidos para o pátio de apreensão do Município. 
Setor Posturas: 3571-2688
R. Aristídes Passos, nº 294 – Centro 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 008/2015 – OBJ: PERFURAÇÃO 
DE 04 POÇOS ARTESIANOS - ABERTURA: 22/12/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE 
OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Atos do Legislativo

PORTARIA Nº 40/2015
"Declara ponto facultativo no âmbito do Legislativo Municipal na data que menciona".
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, ao interesse da administração e ainda, considerando o 
feriado municipal de 08 de dezembro – Festa de Nossa Senhora da Conceição, que este ano ocorrerá em uma terça-feira;
considerando-se a necessidade e oportunidade de se promover economia de gastos com o funcionamento desta instituição;
e ainda, em consonância com Decreto expedido pelo Executivo Municipal,
 RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Brumadinho no dia 07 de novembro de 2.015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Câmara Municipal de Brumadinho, em 04 de dezembro de 2.015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015
Considerando expediente conjunto da Diretoria Geral e Controladoria Interna da Câmara, recomendando a revogação do processo licitatório 
em tela;
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considerando os motivos elencados no expediente mencionado, que passa a integrar os autos desta licitação, e a concordância por esta Presi-
dência em atendimento ao superior interesse público; 
considerando que o item 9 do Título XVI – Disposições Gerais - do edital deste pregão dispõe que a Câmara poderá revogar o presente processo 
de licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente;
considerando que o art. 49 da Lei Federal nº 8666/93 e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal preveem também a possibilidade de revo-
gação da licitação;
considerando, por fim, que não houve ainda a abertura dos envelopes desta licitação, não havendo que se falar em eventuais prejuízos à licitan-
tes em virtude da revogação deste certame;  
fica REVOGADO o Processo Licitatório nº 21/2015 – Pregão Presencial nº 12/2015, com vistas à contratação de empresa especializada para loca-
ção de enfeites natalinos, bem como a execução de serviços de instalação, manutenção e retirada da decoração de Natal da Câmara Municipal 
de Brumadinho, no ano 2015.
Câmara Municipal de Brumadinho/MG, em 04 de dezembro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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