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ATA DE REUNIÃO

Aos 12 (doze) de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e 
Netto e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.13909/2017-02A–ORDELINO BORGES DE CARVALHO,  com relatório do Sr. Adriano Cardoso,  que conhe-
ceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância com base nos documentos acostados aos autos, mantendo os lançamentos do 
imposto para os exercícios de 2017 e 2018, mas defi ro ultra petita a isenção de IPTU e TCRS a partir do exercício de 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 
07.159.0267.001, situado à Rua Senhora do Carmo – 953 – Água Branca – Contagem, decisão esta lastreada nos arts. 50.B e 50.C do CTMC e nos Decretos 54/2017, 
422/2018 e 916/2019. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta 
o processo nº.10166/2019-02A– JOSÉ BONFIM AMBRÓSIO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, 
para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 
2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0001, quadra 0003, de índice cadastral nº 05.269.0094.001, localizado à Praça Itajaí, 82 – Monte Castelo, Conta-
gem – MG, em razão da renda líquida mensal do contribuinte ser inferior ao limite legal, bem como a declaração de IRPF do requerente não é obrigatória para o ano 
de 2018; assim sendo foram preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto do 
relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.15093/2018-02A– ELAINE CORRÊA DE 
MOURA BOTELHO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão 
setorial de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2018, relativo ao imóvel Lote 023, Quadra 061, de índice cadastral nº 03.038.0402.008-0, 
localizado na Rua Diógenes Nogueira, nº 302, Apto. 402 Bairro Inconfi dentes, Contagem/MG, por não atender os requisitos do Decreto 422/2018 c/c artigos 50-C da 
Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta 
o processo nº. 10144/2019-02A – CLEBER IZIDORIO, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimen-
to,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 
2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote AREA, quadra 0001, de índice cadastral nº 07.447.0860.001, localizado na Rua Manoel Teixeira Camargos, nº 31, 
Bairro São Pedro, Contagem/MG, em razão de o contribuinte possuir mais de um imóvel nesse Município, bem como pelo fato do imóvel discriminado acima ter valor 
venal superior ao limite legal. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado 
em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.08351/2019-
02A– CRISONTINO PEREIRA DOS SANTOS, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento,  para 
reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, 
incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 004-B, quadra 0026, de índice cadastral nº 08.214.0500.003, localizado na Rua Leni Amaral, nº 190, Bairro Novo Pro-
gresso, Contagem/MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que a renda líquida mensal do contribuinte é inferior ao limite legal, logo a declaração de IRPF do 
requerente não é obrigatória para o ano de 2018, bem como a pendência de cadastramento por fração foi sanada, assim sendo, a fração ideal correspondente a 50% 
do imóvel pertencente ao Recorrente Crisontino Pereira dos Santos fi cou cadastrada sob o índice nº 08.214.0500.003 e não sob o índice cadastral nº 08.214.0500.001 
como estava apontado no requerimento inicial. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC foram preenchi-
dos.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.A seguir entrou em pauta o processo nº. 
10220/2019-02A – ADINILSON GOMES DE FARIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provi-
mento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido do contribuinte de revisão do lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo aos 
índices cadastrais nº 02.240.0067.001, 002 e 004, na forma do Decreto nº 916/2019 c/c o Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 00928/2019-02A – CARLOS OLINTO 
GOMES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira 
instância e indeferir o pedido do contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 02.335.0193.001, na 
forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Para a obtenção do benefício da remissão, esta deverá ser pleiteada em processo próprio. 
Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a ses-
são e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.
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Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 
(quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato 
Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, entrou em pauta o processo Nº 00051/2016-07A – SOTREQ S/A, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de cancelamento do TNF nº 23.828 de 29/02/2016, com relatório da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento 
confirmando a decisão de primeira instância que manteve todas as exigências 
contidas no feito. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou 
em pauta o processo Nº 14594/2019-02A – COMUNIDADE ELE CLAMA, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel 
localizado na rua Garças, sem número, bairro Condomínio Fazenda Madeira, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-
lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, eis que não foi 
identificado o índice cadastral do imóvel, pois o mesmo está localizado em área 
rural, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 14926/2019-02A – JOCONDO 
CALDEIRA BARONY, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício 
de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.755.0332.001, com relatório do Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento para confirmar a decisão de primeira instância, eis que não foi 
comprovada a renda líquida mensal do Requerente, não tendo sido atendidos 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 17687/2019-02A – JOÃO GONÇALVES FILHO, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
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isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 05.209.0111.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a 
decisão de primeira instância, eis que o Requerente possui mais de um imóvel 
no município de Contagem, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no 
art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 06631/2019-02A 
– ÉLIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
11.215.0056.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, 
eis que não foi feito o cadastramento por fração ideal, não tendo sido atendidos 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50 do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 17844/2019-02A –  JOSÉ GERALDO PEREIRA E OUTROS, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel 
de índice cadastral nº 10.714.0183.001, com relatório do Sr. Rogério Silva 
Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância, eis que foi comprovado que o Requerente é proprietário e 
reside no imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 13915/2018-02A – 
SEVERINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral 
nº 05.289.0105.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de 
primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código 
Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, 
regulamentadas pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 13924/2018-02A – HP 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU 
referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 
05.291.0105.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de 
primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código 
Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, 
regulamentadas pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua 
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ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto e 
secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. César Augusto 
de Barros e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As 
atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital. 
A seguir entrou em pauta o processo nº.01012/2019-05A–CARLOTA IZABEL DOS SANTOS,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, 
referente ao exercício de 2019, incidente sobre imóvel constituído pelo lote 20, quadra 77, de índice cadastral nº 08.380.0347.003-0, titularidade de Eva Izabel dos 
Santos, localizado na Rua Imbuia, nº: 974, Bairro Jardim Laguna 3ª Seção, Contagem/MG, por não ter sido comprovado a propriedade/titularidade do imóvel. Portanto, 
não atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos 
demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00270/2017-02A– MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando assim  a decisão proferida em primeira 
instância, para manter a desconstituição da TFA-Taxa de Fiscalização de Anúncio relativo ao exercício de 2017, conforme decidido em primeira instância e   determinar 
ainda a desconstituição dos lançamentos relativos ao ISSQN consignados no TNF 025.719 de 31/07/2017, mantendo-se as demais exigências, já extintas pelo paga-
mento. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo 
nº.15194/2019-02A– ELZA FONSECA DE ATAIDE, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  
para manter inalterada a decisão de primeira instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , 
referente o exercício de 2019, para o imóvel de  índice cadastral nº 08.666.0010.003-0, já que  a pendência solicitada não foi sanada, bem como o valor venal de todos 
os índices supera ao limite estipulado em lei que é  de R$ 658.080,00 ; assim sendo não  foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 
c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir 
entrou em  pauta o processo nº.09988/2019-02A– ANTENOR PRISCO BRUNO, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso 
e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de primeira instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são 
cobrados , referente o exercício de 2019, para o imóvel de  índice cadastral nº 10.372.0157.002-0, já que foi apresentado a declaração de IRPF , a certidão do cartório 
afi rmando não ter imóvel em seu nome, e a declaração de união estável ; assim sendo foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c 
artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou 
em  pauta o processo nº. 06566/2019-02A – EMERSON GUIMARÃES MARQUES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do re-
curso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, 
referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0019, quadra 0036, de índice cadastral nº 02.392.0130.001, localizado na Rua Limoges, 
nº 143, Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, em razão de não ter sido comprovado o valor total dos rendimentos líquidos auferido pelo Recorrente no exercício 
de 2018. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto da 
relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.02732/2020-02A– BH FRIO EIRELI-ME, 
recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância de 

Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
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improcedência do pedido de regularização da referida empresa para sua entrada no Simples Nacional para o ano-calendário de 2020, em razão das pendências com 
o Município de Contagem/MG não terem sido regularizadas em tempos hábil, nos termos do artigo 39 e 17, inciso XVI, ambos da Lei Complementar 123/2006, artigo 
109 da Resolução 94/2011 do CGSN, Instrução Normativa DTF 01 de 18/02/2016 e artigo 10 do CTMC.Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos 
demais componentes da Câmara, em decisão unânime.A seguir entrou em pauta o processo nº. 17204/2019-02A – EUNICE FERREIRA GOMES DA SILVA, recurso voluntá-
rio, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pe-
dido da contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 07.118.0168.001, na forma do art. 4º do Decreto 
nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em pauta o processo nº. 00936/2019-05A – JOANA DARC DOS SANTOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido da contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS 
para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 08.607.0230.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em 
votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-
-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário 
Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 14 de maio de 2020.
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  ATA DE REUNIÃO 
 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze 
horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo 
de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Cesar Augusto de Barros. Em virtude da natureza 
da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores 
para aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e 
enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à 
Secretaria por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 11686/2019-02A – 
ANTONIO FERREIRA NETO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 03.160.0118.001, com relatório do Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, que havia conhecido do recurso e negado provimento para 
confirmar a decisão de primeira instância, por não apresentação da declaração 
completa de ajuste anual de imposto de renda. Foi apresentado voto em separado 
pelo vogal Sr. Cesar Augusto de Barros, que abriu divergência para conhecer do 
recurso e dar provimento para reformar a decisão de primeira instância e conceder a 
isenção pleiteada, por terem sido atendidos todos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Vogal 
foi acompanhado pela maioria dos integrantes da Câmara, vencido o Relator. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 01090/2019-05A – EDUARDO MAGELA 
MITRAUD, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de 
índice cadastral nº 09.267.0421.001, com relatório do Sr. Cesar Augusto de Barros, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão 
de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada, eis que o Requerente não 
comprovou residir no imóvel; não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 
4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 06104/2019-02A – JOÃO JOSÉ DE 
OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de 
índice cadastral nº 10.957.0120.001, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira 
instância e conceder a isenção, eis que o Requerente não está obrigado a apresentar 
a declaração de ajuste anual de imposto de renda, de acordo com as normas de 
regência da Receita Federal do Brasil; tendo sido atendidos todos os requisitos 
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previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10281/2019-02A – 
DORACI FERREIRA DE SOUSA, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 03.050.0024.002, com 
relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento 
para manter inalterada a decisão de primeira instância, eis que o lançamento do tributo 
está em conformidade com a legislação vigente; nos termos dos artigos 51 a 71 do 
Código Tributário Municipal de Contagem c/c Decreto nº 916/2019. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 28075/2018-02A – 
CECILIO SOUZA DINIZ, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
procedência parcial do pedido de recadastramento do imóvel de índice cadastral nº 
08.182.0537.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mas, de ofício, reformou a decisão de 
primeira para indeferir a totalidade do pedido inicial, uma vez que o Requerente não 
comprovou a propriedade do imóvel nos termos do art. 1.227 do Código Civil 
Brasileiro. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 00603/2019-05A – CARLOS VASCONCELOS DE BRITO, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral 
nº 02.242.0194.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de 
primeira instância que indeferiu a isenção, eis que tanto os rendimentos líquidos 
mensais como o valor venal do imóvel do Requerente ultrapassam o limite legal, não 
tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 13107/2019-02A – ONDINA DE SALES, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.052.0268.001, com 
relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-
lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu a 
isenção, eis que a Requerente não comprovou a propriedade do imóvel; não tendo 
sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 17191/2019-02A – VITALINO FERREIRA DE FARIA, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU 
e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
02.053.0334.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de 
primeira instância que indeferiu a isenção, eis que o Requerente não comprovou 
residir no imóvel, que possuía utilização comercial; não tendo sido atendidos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão 
e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por 
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 (dezenove) de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. César Au-
gusto de Barros e Sr.Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.00116/2018-07A–AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  em 
reexame necessário, votou pela manutenção  da decisão de primeira instância, que determinou  a desconstituição  das exigências de ISSQN relativas ao período de 
janeiro a dezembro de 2013, em virtude da decadência e alteração a base de cálculo do ISSQN, levando-se em conta a extensão de rodovia de 4,85 km pertencente ao 
território de Contagem MG. Determinou ainda que sejam  considerados os valores já recolhidos, conforme novo quadro demonstrativo de tributos e composição gráfi ca 
elaborado pelo fi sco às fl s. 262 e 263 dos autos, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF nº 26.702 de 28/12/2018. Colocado em votação o voto do 
relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.17519/2019-02A– EXPEDITA PAULINA 
DOS REIS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira in-
stância no sentido de deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo lote 0025, quadra 34, de índice cadastral nº 08.652.0250.001-
0, localizado na rua Vinte Um, nº 140, Bairro Milanez, Contagem/MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que a Requerente preenche  todos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes 
da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.12948/2018-02A– ANÍZIO CIRIACO DE ALMEIDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,para manter a decisão setorial de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e 
TCRS do exercício 2018, relativo ao imóvel Lote 012, Quadra 150, de índice cadastral nº 04.185.0494.002-0, localizado na Av. Coronel Benjamin Guimarães, nº 1825, 
Bairro Industrial, Contagem/MG, por não atender os requisitos do Decreto 422/2018 c/c artigos 50-C da Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.18343/2017-05A– MÍRIAM ELIAS DE LIMA SILVA, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter inalterada a decisão de primeira 
instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , referente o exercício de 2017, para o imóvel de  
índice cadastral nº 09.318.0354.001-0, já que a recorrente demonstra que reside em outro local ; assim sendo não  foram  preenchidos os requisitos previstos no §2º 
, do art. 2º do Decreto 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em 
decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 13651/2019-02A – JOSÉ PEREIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reverter a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, cancelando o lançamento de IPTU e 
TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 10.542.0612.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado 
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 00754/2019-
05A – JOSÉ GABRIEL MARQUES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reverter 
a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 
05.008.0354.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, 

sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento 
do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
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por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 19 de maio de 2020.
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MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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  ATA DE REUNIÃO 
 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze 
horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo 
de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. 
Marco Túlio Marchesini e o Sr. Rogério da Silva Lisboa. Em virtude da natureza da 
reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e 
enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à 
Secretaria por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 17732/2019-02A – 
EDWALDO MOREIRA MAIA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.828.0051.001, com relatório do Sr. Rogério 
da Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a 
decisão de primeira instância e conceder a isenção pleiteada, eis que o Recorrente 
comprovou possuir apenas um imóvel no município; ficando atendido todos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado por decisão unânime dos 
integrantes da Câmara. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 24667/2017-02A 
– DANIELLE REZENDE DA SILVA, reexame necessário de decisão de primeira 
instância de procedência do pedido de cancelamento do IPTU e Taxas referente aos 
exercícios de 2010 a 2012, do imóvel de índice cadastral nº 10.658.0254.004, com 
relatório do Sr. Rogério da Silva Lisboa, que conheceu do recurso de ofício e manteve 
a decisão de primeira instância que declarou a prescrição do lançamento dos tributos, 
nos termos dos artigos 156 e 174 do CTN c/c artigo 45 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10183/2019-02A – 
OLIMPIO GOMES DO NASCIMENTO, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao 
exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.357.0320.002, com relatório do 
Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância e conceder a isenção, eis que o Requerente 
comprovou os rendimentos líquidos abaixo do limite legal com a apresentação da 
declaração de ajuste anula do imposto de renda pessoa física; tendo sido atendidos 
todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 17370/2019-02A – WANDER LÚCIO NONATO NEVES, recurso voluntário contra 
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decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento 
do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
08.179.0170.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira 
instância, eis que o Recorrente não comprovou a titularidade do imóvel; não sendo 
atendido todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 13579/2019-02A – EDILSON FERNANDES, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e TCRS do 
exercício de 2019, do imóvel de índice cadastral nº 09.470.0111.001, com relatório do 
Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não conheceu do recurso por ser intempestivo, 
ficando mantida a decisão de primeira que indeferiu o pedido por não terem sido 
atendidos todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 17654/2019-02A – ELMO ANDRADE CAMPOS, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU 
e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
04.293.0306.001, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância 
que indeferiu a isenção, eis que o Recorrente possui mais de um imóvel no município; 
não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c 
o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 09250/2019-02A – RESICON RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA., recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão 
do lançamento do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 e anteriores, do imóvel 
de índice cadastral nº 03.014.0449.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a 
decisão de primeira instância, uma vez que houve a prestação do serviço público de 
coleta de resíduos sólidos através do recebimento, guarda e processamento dos 
resíduos no aterro sanitário municipal; estando correto o lançamento dos tributos, nos 
termos dos artigos 51 a 71 e artigos 179 a 181-B, todos do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 17157/2019-02A – 
JOSÉ NELIO DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 05.093.0360.003, com relatório do Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção, eis que o 
valor venal da unidade edificada ultrapassa o limite estabelecido em lei; não tendo 
sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por 
seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta 
sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 (vinte e um) de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Rogério 
Silva Lisboa e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As 
atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital. 
A seguir entrou em pauta o processo nº.00256/2017-07A–MONTAR ARMADURAS PARA CONCRETO LTDA,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial do pedido, reformando assim  a decisão proferida em primeira instância, para determinar a desconstituição parcial 
dos lançamentos de ISSQN consignados no TNF 025.663  relativos às notas fi scais relacionadas no quadro 01, páginas 07/09 deste relatório. Fica determinada ainda 
a exclusão dos sócios Júlio César Nogueira e Henrique Viggiano Rocha Nogueira, do Rol dos Coobrigados da obrigação tributária, mantendo-se as demais exigências 
consignadas no TNF 025.663 de 30/06/2017. Portanto o processo deve ser remetido ao Fisco para se procedam as determinações previstas nesta decisão. Colocado em 
votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.16984/2019-02A– 
CARLOS ROBERTO DE MATOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a 
decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente so-
bre imóvel constituído pelo lote 004, quadra 006, de índice cadastral nº:10.255.0115.001-0, localizado na rua das Esmeraldas, nº: 86, Bairro Nossa Senhora do Carmo, 
Contagem/MG, por não ter sido comprovado a propriedade/titularidade do imóvel em nome do Requerente. Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º 
do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.13255/2019-02A– RIBEIRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério 
Silva Lisboa, que em reexame necessário, decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância, dando-lhe provimento, que decretou nestes autos a restituição o 
ITBI referente ao índice cadastral n° 08.545.0050.001-0, guia n° 25683/2015 e ao índice cadastral n° 08.545.0120.000-0, guia n° 2679/2015. Colocado em votação o 
voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.11297/2018-02A– RAIMUNDO 
DE CARVALHO RODRIGUES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para julgar improcedente o 
pedido de isenção do IPTU e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 101820372001, para o exercício fi nanceiro de 2018, tendo em vista que o contribuinte é proprie-
tário de mais de um imóvel no Município. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em  pauta o processo nº. 15219/2019-02A – FÁBIO LIMA ARANTES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são 
lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0021, quadra 0013, de índice cadastral nº 10.122.0192.001, localizado na Rua 
João Venâncio Ferreira, nº 241 Bairro Canadá, Contagem/MG, em razão de não ter sido comprovada a propriedade/titularidade do imóvel pelo Recorrente, bem como 
não foi apresentado cópia integral da Declaração de Ajuste Anual de IR, exercício 2019, ano-calendário 2018. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, 
em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.10849/2019-02A– FERNANDO MARIA APARECIDA HILÁRIO, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia 
Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido do contribuinte, ante 
a constatação de que o Recorrente não é proprietário do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, fi ca mantido o lançamento de IPTU e TCRS para o 
exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0025, quadra 0100, de índice cadastral nº 11.551.0250.000, localizado na Rua Oitenta e dois, nº 567, 
Bairro Tropical, Contagem/MG, haja vista que o imóvel de matrícula 131053 está pendente de cadastramento por fração, bem como a época do lançamento do tributo 
de IPTU o referido imóvel encontrava-se classifi cado no assentamento desse Fisco como territorial. Portanto contribuinte não atende aos requisitos previstos no art. 4º 
do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime.A seguir entrou em pauta o processo nº. 16117/2019-02A – JOSÉ PEDRO DA CRUZ, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reverter a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, cancelando o lançamento de IPTU e 
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TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 03.200.0442.003, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado 
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 07031/2019-
02A – ELIER JOSÉ DEMARQUIS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter 
a decisão de primeira instância e indeferir o pedido do contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 
03.125.0161.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, 
por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.
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  ATA DE REUNIÃO 
 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 
(quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário 
Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com 
as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros. Em 
virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de 
reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, 
serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, 
devolvendo-as à Secretaria por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 
08918/2019-02A – EDMILSON PACHECO DE SOUZA, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 31.097.0275.001, com 
relatório do Sr. Cesar Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância e conceder a isenção 
pleiteada, eis que o Recorrente apresentou em grau de recurso a declaração de ajuste 
anual de imposto de renda; ficando atendido todos os requisitos previstos no art. 4º 
do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado por decisão unânime dos integrantes da Câmara. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 07919/2019-02A – JOSÉ ANTONIO 
PEREIRA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 07.249.0300.001, com relatório do Sr. Cesar Augusto 
de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 
primeira instância e conceder a isenção pleiteada, eis que o Recorrente comprovou 
ser proprietário de um único imóvel no município e não estar obrigado a apresentar a 
declaração de ajuste anula do imposto de renda; ficando atendido todos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08784/2019-02A – 
WALDIR FERREIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 10.873.0080.001, com relatório do Sr. Marco Túlio 
Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância e conceder a isenção, eis que o Requerente comprovou a 
titularidade do imóvel; tendo sido atendidos todos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
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seguida entrou em pauta o processo Nº 10964/2019-02A – WILSON COELHO DA 
SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção de pagamento do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do 
imóvel de índice cadastral nº 08.121.0639.001, com relatório do Sr. Marco Túlio 
Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada 
a decisão de primeira instância, eis que o Recorrente não comprovou a titularidade do 
imóvel; não sendo atendido todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 19386/2019-02A – ELVIRA DA SILVA CRUZ, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de isenção de IPTU e TCRS do exercício de 2019, do imóvel de índice cadastral nº 
08.534.0654.001, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do 
recurso por ser tempestivo e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão 
de primeira instância que indeferiu o pedido por não terem sido atendidos todos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
17812/2019-02A – JOAQUIM JANUÁRIO MAIA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 31.043.0043.001, com relatório 
do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não conheceu do recurso por ser intempestivo 
mas, de ofício, conheceu do pedido para reformar a decisão de primeira instância e 
deferir a isenção por preenchimento dos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o Vogal, Sr. Cesar Augusto 
de Barros pediu vista dos autos para melhor análise do caso. Em seguida entrou em 
pauta o processo Nº 18597/2016-02A – LM MUNCK LOCAÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS LTDA., reexame necessário em face de decisão de primeira 
instância de procedência total da impugnação do contribuinte para decretar a extinção 
dos lançamentos de ISSQN relativos ao exercício de 2010, para o AINF nº 
04.9.0004371.00001.00007603/2016-57, com relatório do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, que em reexame necessário conheceu da matéria recursal e votou 
pela manutenção da decisão de primeira instância, uma vez que ocorreu a decadência 
do direito da Fazenda Pública lançar o tributo, nos termos do que dispõe os artigos 
150 e 173 do CTN. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 18024/2019-02A – ODENICE PEREIRA GARCIA, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU 
e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
08.171.0584.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de 
primeira instância que indeferiu a isenção, eis que a Recorrente não comprovou ser 
proprietária do imóvel; não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada 
mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue 
assinada digitalmente por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais 
membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário 
Administrativo de Contagem. 
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 
SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, Srª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo nº 
15141/2019-02A – ANTÔNIA MARTINS PEREIRA , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e  deu-lhe provimento, 
para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 para  o imóvel constituído pelo lote 015, quadra 024, 
de índice cadastral nº 02.259.0353.002, localizado na Rua Cel. Manoel Teixeira Camargos, nº 162, Bairro Da Gloria, Contagem MG, haja vista que restou demonstra-
do nos autos que a Requerente preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.  Colocado em votação, o 
voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 13060/2019-02A- HAROLDO 
RESENDE MOREIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo lote 09, quadra 67, de índice cadastral nº 
03.066.0089.001-0, localizado na Rua Valdi Aleixo Cassiano, nº:39, Bairro Inconfi dentes, Contagem/MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que o Requerente 
preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanha-
do pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 08181/2019-02A– JOÃO FERREIRA DA SILVA, com relatório da 
Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância com base nos documentos acostados 
aos autos, mantendo os lançamentos do imposto para o exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0024, quadra 0053, de índice cadastral nº 
02.409.0373.001, localizado na Rua Brasilea, nº 166, Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, pelo fato de o valor venal do imóvel ser superior a R$658.080,00. Por-
tanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanha-
do pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 16391/2019-02A – FRANCISCO TEODORO LUZIANO FILHO, com relatório e 
voto da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento por ser o mesmo intempestivo, mantendo-se inalterada a decisão administrativa 
de primeira instância  que decidiu pela improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre 
o imóvel constituído pelo lote AR-3, quadra 0023, de índice cadastral nº 11..429.0132.000, localizado na Avenida Retiro dos Imigrantes, nº 340, Bairro Retiro das Espe-
ranças, Contagem/MG, por se tratar de imóvel sem edifi cação predial.Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 10520/2019-02A – MARIA AUXILIADORA DE FÁTIMA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, 
referente ao imóvel de índice cadastral nº 05.267.0510.001, determinando o cancelamento do lançamento. Presentes os requisitos nos autos. colocado em votação o 
voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 07943/2019-02A – CARLOS ALBERTO DE 
CARVALHO PEREIRA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª Ins-
tância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, referente ao imóvel de índice cadastral nº 03.071.0424.001, determinando o cancelamen-
to do lançamento. Presentes os requisitos nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada 
mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros 
presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 26 de maio de 2020 
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CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
    PRESIDENTE  DA SESSÃO                                  SECRETÁRIA EXECUTIVA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA               KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 
SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, Srª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo 
nº 17437/2018-02A – INOVA VEÍCULOS S/A , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e  negou-lhe provimen-
to, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU/2018 referente ao imóvel constituído pelo lote D=X, 
quadra 0001, Galpão/comercial, área do terreno de 11.645,61m², área construída de 5.062,95m², fração ideal 91,09%, zona fi scal 07/34, padrão da construção GP/P-4 
de índice cadastral nº 07.0380.0750.002, localizado na Via Expressa de Contagem, nº 2.430, Cinco/Perobas, Contagem/MG.  Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 17923/2018-02A- INOVA VEÍCULOS S/A, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU/2018 referente ao imóvel constituído pelo lote D=X, quadra 0001, Galpão/comercial, área do terreno 
de 11.645,61m², área construída de 399,65m², fração ideal 7.19%, zona fi scal 07/34, padrão da construção GP/P-4 de índice cadastral nº 07.0380.0750.004, localizado 
na Via Expressa de Contagem MG, nº 2.430, Cinco/Perobas, Contagem/MG. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 12451/2019-02A– JAIR MENDES, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são 
cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0001, quadra 0166, de índice cadastral nº 05.236.0196.001, localizado na Rua 
Rio Aimorés, nº 269, Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG, em razão de ter sido comprovado nos autos que o contribuinte é proprietário de um imóvel nesse Mu-
nicípio. Portanto, os requisitos legais previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do CTMC foram preenchidos. Colocado em votação o voto da relatora 
foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 07819/2019-02A – JOSÉ HÉLIO DE ALMEIDA, com relatório 
e voto da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção 
do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0039, quadra 0163, de índice 
cadastral nº 05.223.0405.002, localizado na Rua Rio Mantiqueira, nº 837, Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG, em razão da renda líquida mensal do contribuinte 
ser inferior ao limite legal, bem como a declaração de IRPF do requerente não é obrigatória para o ano de 2018; assim sendo foram preenchidos os requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 21609/2018-02A – RONALDO GOMES DE OLIVEIRA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de revisão de lançamento de IPTU/TCRS, 
constante do processo administrativo 21609/2018-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 05.149.0172.002. colocado em votação o voto do relator foi acom-
panhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 07114/2019-02A – NEUZA DE OLIVEIRA DUQUE SOUZA, com 
relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do 
pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 07114/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 02.315.0138.001. 
Ausentes os requisitos nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada mais havendo, 
deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta 
sessão de julgamento. 

Contagem, 28 de maio de 2020 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
    PRESIDENTE  DA SESSÃO                                  SECRETÁRIA EXECUTIVA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA               KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MARCELO RODRIGUES DO CARMO
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Secretaria de Fazenda 

Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC 
 
 
 

  ATA DE REUNIÃO 
 
 

 
Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 
(quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato 
Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, entrou em pauta o processo Nº 00047/2017-07A – SOCIEDADE 
MÉDICA DE PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA SAÚDE LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
cancelamento do TNF nº 25.417 de 16/02/2017, com relatório da Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar 
a decisão de primeira instância que manteve todas as exigências contidas no 
feito, eis que o Recorrente não comprovou o enquadramento como sociedade 
de profissionais. Antes da votação, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
pediu vistas dos autos alegando a necessidade de examinar melhor o caso. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 07648/2019-02A – JORGE ANTÔNIO 
DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 03.114.0253.001, com relatório da Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
confirmar a decisão de primeira instância, eis que não foi comprovada a 
utilização residencial do imóvel e além disso, pelo fato de o Recorrente possuir 
outro imóvel no município de Contagem, não tendo sido atendidos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado 
em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
11559/2018-02A – ANTÔNIO MARCOS SOUTO, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do valor 
venal do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 
08.758.0068.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que os tributos estão de acordo com a legislação de 
regência, em especial os artigos 51 a 71 do CTMC c/c o Decreto 422/2018 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
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processo Nº 18023/2019-02A – UBIRATAN SAMPAIO, recurso voluntário 
contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do 
IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
08.172.0352.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que o Requerente não comprovou a propriedade do 
imóvel nem anexou a declaração completa do ajuste anual do IR/2018, não 
tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 
c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 03779/2019-02A – ASSOCIAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE CONTAGEM, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
cancelamento da TFLF – Taxa de Fiscalização de Localização e 
Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 referente à inscrição municipal 
72.098.717-0, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira 
instância, eis que ficou comprovada a inatividade da entidade no período. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 10608/2019-02A –  ARILDO GOMES LIFONSO, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
desmembramento do imóvel de índices cadastrais nºs 08.682.0280.001 e 
08.682.0280.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento confirmando a decisão de 
primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade do imóvel nos 
termos do artigo 1245 do Código Civil. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 16896/2019-02A – JOSÉ FIRMINO 
DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 05.255.0153.001, com relatório do Sr. 
Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância, eis que ficou comprovada que o 
Requerente possui apenas um imóvel no município de Contagem e que sua 
renda não ultrapassa o limite legal, tendo sido atendidos os requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
17814/2019-02A – MARIA RITA CORGOZINHO, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU 
e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
11.477.0290.002, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira 
instância, eis que não ficou comprovada a propriedade nem o limite de renda, 
não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua Secretária 
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Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Secretaria de Fazenda 

Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC 
 
 

  ATA DE REUNIÃO 
 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), 
por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, 
instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de 
Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. 
Rogério Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Em virtude da 
natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões 
anteriores para aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão 
elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-
as à Secretaria por meio digital. Entrou em pauta o processo Nº 15207/2019-02A – 
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SILVA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.558.0746.001, com relatório 
do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento 
para reformar a decisão de primeira instância e conceder a isenção pleiteada, eis que 
a Recorrente comprovou que o valor venal do imóvel está abaixo do limite legal e os 
rendimentos auferidos da pessoa jurídica; ficando atendido todos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado por decisão unânime dos integrantes da 
Câmara. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 18118/2019-02A – MARIA 
ROSA DE AMORIM, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 08.182.0132.001, com relatório do Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, que não conheceu do recurso por ser intempestivo nos termos do art. 
282 do CTMC, ficando mantida a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção 
pleiteada, eis que não foram atendidos todos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 12546/2019-02A – JOSÉ MARÇAL, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral 
nº 02.199.0081.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância 
que indeferiu o pedido de isenção, eis que o Requerente possui mais de um imóvel 
no município; não tendo sido atendidos todos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 09580/2019-02A – JOSÉLIA NUNES DE 
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MORAES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de isenção de pagamento do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 04.299.0132.001, com relatório do Sr. Rogério Silva 
Lisboa, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter inalterada a 
decisão de primeira instância, eis que a Recorrente não comprovou que sua renda 
não ultrapassa o limite legal e pelo fato de não existir índice para a respectiva fração 
ideal, não sendo preenchido todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 09697/2019-02A – ANA MARIA DO CARMO, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de revisão do lançamento do IPTU e TCRS do exercício de 2019, do imóvel de índice 
cadastral nº 03.122.0403.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que não conheceu do recurso por ser tempestivo nos termos do art. 282 do 
CTMC, ficando mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido em 
razão do lançamento estar em conformidade com as informações técnicas da Diretoria 
de Cadastro Tributário bem como respeitado o CTMC e o Decreto 916/2019. Colocado 
em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10700/2019-02A – 
CASSIACLEIA COSTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de revisão de lançamento do IPTU e TCRS referente ao 
exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.380.0218.001, com relatório do 
Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso por ser tempestivo 
e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que 
indeferiu o pedido de desmembramento, por não comprovação de propriedade de 
João Edra Anastacio, bem como por já ter sido atendido o pedido para 
desmembramento em copropriedade, nos termos do 1.245 do Código Civil e Decreto 
916/2019. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 05977/2018-02A – URUCANIA IMÓVEIS EIRELI - ME, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento 
de IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral 
07.167.0999.000, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso por ser tempestivo mas negou-lhe provimento para manter 
inalterada a decisão de primeira instância, uma vez que o lançamento do tributo está 
em consonância com a legislação municipal de regência, precipuamente os artigos 51 
a 71 do CTMC c/c Decreto nº 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 08248/2017-02A – VENIA APARECIDA 
SOARES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de alteração da área da construção para o exercício de 2017, referente ao 
imóvel de índice cadastral nº 02.075.0320.006, com relatório do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, que conheceu do recurso por ser tempestivo mas negou-lhe 
provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu a 
revisão, eis que os tributos estão em consonância com a legislação municipal de 
regência, precipuamente os artigos 51 a 71 do CTMC c/c Decretos nº 012 e 054 de 
2017. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por 
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seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta 
sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Secretaria de Fazenda 

Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC 
 
 
 

  ATA DE REUNIÃO 
 
 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 
(quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato 
Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
e Sr. César Augusto de Barros. Em primeiro lugar, entrou em pauta o processo 
Nº 08447/2018-02A – ANTÔNIO MARCOS SOUTO, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do valor 
venal do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 
10.829.2031.000, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que os tributos estão de acordo com a legislação de 
regência, em especial os artigos 51 a 71 do CTMC c/c o Decreto 422/2018 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 19077/2019-02A – ANTÔNIO ALFREDO DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
cancelamento do ISSQN-autônomo dos exercícios de 2008 a 2019 referente à 
inscrição municipal nº 28.771.010-0, com relatório do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar 
a decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou que residia 
em outro município não tendo exercido atividades no município de Contagem 
no período. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em 
pauta o processo Nº 01167/2019-02A –  ALCIDES PEREIRA LIMA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 09.310.0114.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que não conheceu do recurso em função de sua intempestividade, 
confirmando a decisão de primeira instância, que negou o pedido pela não 
comprovação da propriedade, não tendo sido atendidos os requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
10047/2019-02A –  CLÉLIO ELLER DE MELO, recurso voluntário contra 
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decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de 
lançamento do IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 10.298.0054.003, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confirmando a 
decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com 
a legislação de regência, em especial o Decreto 916/2019. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
10086/2019-02A – JORGE JOSÉ DA SILVA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
05.005.0326.001-0, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que o imóvel está fracionado e não há índice para a 
respectiva fração do terreno, não tendo sido atendidos os requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Antes da votação, a 
Sra. Flávia de Aguiar Lage pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. 
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08177/2019-02A – JOSÉ PINTO 
FILHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 07.063.0102.001-0, com relatório do Sr. 
César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente não é obrigado  
a entregar a declaração do Imposto de Renda de 2018, tendo sido atendidos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 00257/2017-07A – MONTAR ARMADURAS PARA CONCRETO 
LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de cancelamento do TNF nº 25.664 de 26/07/2017, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e deu-
lhe provimento parcial para reformar a decisão de primeira instância, excluindo 
da base de cálculo do ISSQN-retido os valores das notas fiscais nºs 29, 31 e 
51 da prestadora Adalgisa Teodora da Conceição Oliveira, estabelecida no 
município de Belo Horizonte e mantendo as demais exigências do feito. 
Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 15960/2019-02A – JONAS LOURENÇO DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 02.447.0110.001-0, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade, titularidade ou 
posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da 
Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária 
Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem.  
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Obs: Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá 
leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o 
término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a 
leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Secretaria de Fazenda 

Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC 
 
 
 

  ATA DE REUNIÃO 
 
 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 
14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 
SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato 
Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César 
Augusto de Barros. Em primeiro lugar, retornou à pauta o processo Nº 
025216/2018-02A – TARCISA DE CARVALHO DIAS, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU 
e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 
08.216.0340.001, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que consta no Cadastro que a utilização do imóvel é 
comercial, não tendo sido preenchidos os requisitos do Decreto 422 de 
09/03/2018. O Sr. Marco Túlio Marchesini apresentou voto em separado 
reconhecendo a isenção, tendo em vista que o imóvel é endereço fiscal de MEI 
– Microempreendedor Individual, mas também residência da Recorrente. 
Colocado em votação, o voto do Vogal foi acompanhado pelos senhores  
Leonardo Amorim Carlos de Souza e César Augusto de Barros, vencido o 
Relator. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 016669/2019-02A –  
JOAQUIM DE OLIVEIRA RODARTE, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
02.018.0185.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, 
eis que ficou comprovado o limite de renda do Recorrente, tendo sido 
atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida retornou à 
pauta o processo Nº 10086/2019-02A – JORGE JOSÉ DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 05.005.0326.001-0, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que o imóvel está fracionado e não há índice para a 
respectiva fração do terreno, não tendo sido atendidos os requisitos previstos 
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no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. A Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, que havia pedido vistas dos autos devolveu o mesmo sem 
apresentar voto em separado. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. O 
Sr. Marco Túlio Marchesini não participou da votação pois não estava presente 
na reunião em que o processo entrou em pauta. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 00169/2017-07A – GCMMEL ENGENHARIA E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de cancelamento do TNF nº 22.667 de 22/05/2017, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e deu-
lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, excluindo a 
aplicação da multa isolada aplicada com base no item 36 da Tabela IV – Anexo 
III do CTMC, tendo em vista que não foi apurado débito do ISSQN. Colocado 
em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
27746/2017-02A – DALMI ANTUNES DE ARAUJO, recurso de ofício tendo em 
vista decisão de primeira instância de procedência do pedido de prescrição do 
IPTU referente aos exercícios de 1994, 1995, 2003, 2004 e 2005 do imóvel de 
índice cadastral nº 10.715.0996.000-0, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, que, em reexame necessário, confirmou a  decisão de primeira instância, 
eis que não houve ação de cobrança, ficando extinto o crédito, com vistas no 
artigo 156 do CTN c/c o artigo 46 do CTMC. Colocado em votação, o voto da 
Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 15097/2019-02A – 
JAIRO GONÇALVES DE ALMEIDA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
10.155.0262.001-0, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de 
primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade, titularidade ou 
posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08156/2019-02A – 
TEREZINHA MARIA RODRIGUES, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
04.315.0204.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira 
instância, eis que foi comprovada a propriedade do imóvel, tendo sido 
atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em 
pauta o processo Nº 07768/2019-02A – NEUZA MARIA LEITE 
EVANGELISTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 11.502.0060.001, com relatório do Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento para confirmar a decisão de primeira instância, eis que não foi 
comprovada a propriedade do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos 
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage 
e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. César Augusto de Barros. Em primeiro lugar, entrou em pauta o processo Nº 08447/2018-02A – ANTÔNIO MARCOS SOUTO, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do valor venal do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadas-
tral nº 10.829.2031.000, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primei-
ra instância, eis que os tributos estão de acordo com a legislação de regência, em especial os artigos 51 a 71 do CTMC c/c o Decreto 422/2018 Colocado em votação, o 
voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 19077/2019-02A – ANTÔNIO 
ALFREDO DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do ISSQN-autônomo dos exercícios de 2008 
a 2019 referente à inscrição municipal nº 28.771.010-0, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para 
reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou que residia em outro município não tendo exercido atividades no município de Contagem no 
período. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 01167/2019-02A –  ALCIDES PEREIRA LIMA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 09.310.0114.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que não conheceu do recurso em 

previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado 
em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. 
 
Obs: Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá 
leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o 
término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a 
leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital. 
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função de sua intempestividade, confi rmando a decisão de primeira instância, que negou o pedido pela não comprovação da propriedade, não tendo sido atendidos 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10047/2019-02A –  CLÉLIO ELLER DE MELO, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento do IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.298.0054.003, com relató-
rio do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está 
em conformidade com a legislação de regência, em especial o Decreto 916/2019. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10086/2019-02A – JORGE JOSÉ DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 05.005.0326.001-0, com relatório do 
Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que o imóvel está fracionado e não 
há índice para a respectiva fração do terreno, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Antes da vo-
tação, a Sra. Flávia de Aguiar Lage pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08177/2019-02A – JOSÉ PINTO FILHO, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice ca-
dastral nº 07.063.0102.001-0, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instân-
cia, eis que o Requerente não é obrigado  a entregar a declaração do Imposto de Renda de 2018, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida 
entrou em pauta o processo Nº 00257/2017-07A – MONTAR ARMADURAS PARA CONCRETO LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improce-
dência do pedido de cancelamento do TNF nº 25.664 de 26/07/2017, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial 
para reformar a decisão de primeira instância, excluindo da base de cálculo do ISSQN-retido os valores das notas fi scais nºs 29, 31 e 51 da prestadora Adalgisa Teodora 
da Conceição Oliveira, estabelecida no município de Belo Horizonte e mantendo as demais exigências do feito. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompa-
nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 15960/2019-02A – JONAS LOURENÇO DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral 
nº 02.447.0110.001-0, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, 
eis que não foi comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. 
Obs: Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o término de cada 
reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital.
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage 
e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Rogério Silva Lisboa e 
Sr. Marco Túlio Marchesini.  Em primeiro lugar, entrou em pauta o processo Nº 09029/2019-02A – OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 03.064.0368.001, com relató-
rio do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente é isento da entre-
ga da declaração do Imposto de Renda de 2018, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10070/2019-02A 
– OSMAR PEREIRA DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício 
de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.228.0045.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar 
a decisão de primeira instância, eis que o Requerente é isento da entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018, tendo sido atendidos os requisitos previstos no 
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art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 2012040911503300 – WJRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento do lançamento do ITBI – “Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos” 
relativo ao imóvel de índice cadastral nº 99.7294.2185.000, em função de incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital, com 
relatório do Sr. Adriano Cardoso, que não conheceu do recurso, confi rmando a decisão de primeira instância que manteve o lançamento do ITBI. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 00235/2019-02A –  DAVID 
ALVES MALAQUIAS E S/M, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 08.031.0358.001-0, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão de 
primeira instância, eis que o Recorrente comprovou que é proprietário de apenas um imóvel no município, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do De-
creto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida entrou em pauta o processo Nº 06528/2019-02A – JOSÉ RAIMUNDO DINIZ, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 07.059.0158.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente é isento da entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018, 
tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 13637/2019-02A – JOAQUIM ANTÔNIO DE FARIA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral 
nº 05.370.0300.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que 
o Requerente é isento da entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 01770/2017-02A –  DAVI AFONSO AZZI, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão de lançamento do 
IPTU referente ao exercício de 2017 do imóvel de índices cadastrais nºs 07.055.0055.001, 07.055.0055.002 e 07.055.0055.003, com relatório do Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação 
de regência, em especial o Decreto 012/2017 c/c os artigos 51 a 71 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 06045/2019-02A – JOSÉ LUIZ DA CRUZ, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 11.351.0316.000-0, com relatório da 
Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade, 
titularidade ou posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Adminis-
trativo de Contagem. 
Obs: Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. As atas, logo após o término de cada 
reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio digital.
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PARTICIPANTES
 DA SESSÃO

FLÁVIA DE AGUIAR LAGE                              SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA                    
          PRESIDENTE                                                      SECRETÁRIA

ADRIANO CARDOSO                                          ROGÉRIO SILVA LISBOA

                               MARCO TÚLIO MARCHESINI          

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Frederico Pinto 
e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara Segunda Instância Administrativa: 
Sr. César Agusto de Barros, Sra. Kênia Dutra Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo nº 17918/2018-02A – INOVA 
VEÍCULOS S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de pri-
meira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU/2018 referente ao imóvel constituído pelo lote D=X, quadra 0001, Loja/comercial, área 
do terreno de 11.645,61m², área construída de 79,20m², fração ideal 1,42%, zona fi scal 07/34, padrão da construção LJ/P-4 de índice cadastral nº 07.0380.0750.001, 
localizado na Via Expressa de Contagem MG, nº 2.430, Loja 02, Cinco/Perobas, Contagem/MG, por estar de acordo com as normas que regem o lançamento do 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 5 de novembro de 2020 Página 29 de 63 Diário Oficial de Contagem - Edição 4938

IPTU/2018.Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo nº 17973/2018-02A - INOVA VEÍCULOS S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU/2018 referente ao imóvel constituído pelo lote 
D=X, quadra 0001, Sala comercial, área do terreno de 11.645,61m², área construída de 16,00m², fração ideal 0,28%, zona fi scal 07/34, padrão da construção SL/P-4 
de índice cadastral nº 07.0380.0750.003, localizado na Via Expressa de Contagem MG, nº 2.430, Loja 01, Cinco/Perobas, Contagem/MG, por estar de acordo com as 
normas que regem o lançamento do IPTU/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o processo nº 17383/2019-02A – MARIA PEREIRA DUARTE, com relatório e voto da Sra. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento por ser o mesmo intempestivo, mantendo-se inalterada a decisão administrativa de primeira instância que decidiu pela improcedên-
cia do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0015, quadra 0017, 
de índice cadastral nº 10.653.0057.001, localizado na Rua Frei Tito Frankort, nº 631, Bairro Funcionários, Contagem/MG.  Colocado em votação, o voto da relatora foi 
acompanhado pelos demis conselheiros, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo nº 16443/2019-02A – MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA SILVA, com 
relatório e voto da sra. Kênia Dutra Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento no sentido de manter para a decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0022, 
quadra B-46, de índice cadastral nº 02.193.0149.010, localizado na Praça José Olinto Fontes, nº 60, Apartamento 501, Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem/MG, 
haja vista que o contribuinte é proprietário de mais de um imóvel neste Município. Portanto não preenche os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c 
artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo 
nº 11472/2019-02A – JOSÉ RODRIGUES E. A. DA SILVA, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento alterando  a 
decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 07.185.1010.066-0 ,uma vez 
que o recorrente apresentou a declaração de união estável , provando viver maritalmente com a proprietária do imóvel.Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 16878/2019-02a – josé de faria, com relatório e voto do sr. 
César Augusto de Barros, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo  a decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e as Taxas que 
com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 05.394.0087.001-0 ,uma vez que o requerente não reside no imóvel. Colocado em votação 
o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 17041/2019-02A – MARILUCIA DAS 
GRAÇAS FERNANDES PEREIRA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão 
de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 17041/2019-02A, referente ao imóvel de 
índice cadastral nº 08.458.0471.001. Ausentes os requisitos nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 08385/2018-02A – tomAS FERREIRA DA COSTA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu 
do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de revisão de lançamento de IPTU/TCRS, constante do 
processo administrativo 08385/2018-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 07.185.1125.001. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos 
demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por 
sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 
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PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE  DA SESSÃO                                              SECRETÁRIA EXECUTIVA

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS                                       kênia dutra campos

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara 

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. José Carlos 
Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, de Segunda 
Instância Administrativa, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sra. Kênia Dutra Campos e Sr. Mário Lúcio Gon-
çalves de Moura. Aberta a sessão, observada a ordem alfabética, entrou em pauta o processo nº 07.A.00377/2017 – LIMA E VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido em primeira 
instância e mantendo os lançamentos de ISSQN contidas no TNF nº 26.009, de 10 de novembro de 2017. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 07183/2019-02A - Juarez Marques, recurso voluntário, com 
relatório do Sr. do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e dar deferimento ao 
pedido do contribuinte, cancelando os lançamentos de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 10.739.0389.001-0. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 09876/2019-02A - Francisco 
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Olímpio da Fonseca, com relatório e voto da Sra. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de inde-
ferimento do pedido em primeira instância para revisão do lançamento do IPTU exercício 2019 para imóvel constituído pelo lote 0016, quadra B-15, de índice cadastral 
nº 02.233.0312.008, localizado na Rua Buganville, nº 1715, apartamento 301, Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem/MG. Colocado em votação, o voto da relatora 
foi acompanhado pelos demis conselheiros, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo nº 11828/2019-02A – JAIRO AVELINO DA SILVA, com relatório e 
voto da sra. Kênia Dutra Campos, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e dar deferimento ao pedido 
de isenção de IPTU e taxas com ele lançadas para o exercício 2019, relativa ao imóvel de índice cadastral nº 09.318.0174003, nos termos da Súmula 10 editada pela 
Câmara Plena do Conselho Tributário Administrativo de Contagem (CONTAC), bem como em razão dos demais requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 
c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC terem sido preenchidos. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros em decisão unânime. A 
seguir entrou em pauta o processo nº 08521/2019-02A - MARIA NATIVIDADE CARDOSO AZEVEDO, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido e conceder a isenção para a requerente em relação ao 
imóvel lote 003, da quadra 0333, de índice cadastral nº 09.316.0180.001-0. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em 
decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 16688/2019-02A - Maria da Conceição Santos Andrade, com relatório e voto do sr. José Carlos Carlini Pereira, 
que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e reconhecer à requerente o direito à isenção de IPTU e TCRS 
referentes ao exercício de 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 09.501.0188.002, uma vez presentes os requisitos do § 1º, do art. 4º do Decreto nº 926/2019 
c/c artigo 50.C do CTMC. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 10337/2019-02A - José Raimundo da Silva, com relatório do sr. José Carlos Carlini Pereira, que 
conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e reconhecer ao requerente o direito à isenção de IPTU e TCRS 
referentes ao exercício de 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.821.0699.002, uma vez preenchidos os requisitos previstos no § 1º, do art. 4º do Decreto 
nº 926/2019 c/c artigo 50.C do CTMC. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua 
Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 
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PARTICIPANTES DA SESSÃO

JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA                                 SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA                                                  
      PRESIDENTE  DA SESSÃO                                              SECRETÁRIA EXECUTIVA

            ADRIANO CARDOSO                                                     kênia dutra campos

                                           Mário lúcio gonçalves de moura,

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 
07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Frede-
rico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Sr. César Augusto de Barros, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo 
nº 11310/2018-02A – EDNÉIA APARECIDA DE CASTRO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância de deferimento parcial do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício 2018, para o imóvel constitu-
ído pelo lote 18-A quadra 165, de índices cadastrais nº 05.0237.0239.001 e 05.0237.0239.002, localizado na Rua Rio Comprido, nº 2696, Bairro Riacho das Pedras, 
Contagem/MG, que determinou alteração da área total construída para 312,50m² sendo 240,60 do sob lote 05.237.0239.001 e 71,90m² do sub lote  05.237.0239.002, 
uma vez que de a Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 14 do Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 14828/2017-02A- FASTMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS, recur-
so voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para em consequência manter  integralmente a 
decisão da Junta de Julgamento Fiscal que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, determinando a exclusão do valor de R$58.824,35 referente à 
nota fi scal 2013/110 emitida em novembro de 2013, em razão do comprovado cancelamento. Determinou ainda a manutenção das demais exigências consignadas no 
AINF 04900043710000100009505201735, datado de 03/05/2017.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº14581/2019-02A– MARIA SELMA DE JESUS, com relatório e voto da Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, 
que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento no sentido de reformar a decisão de setorial de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com 
ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo Lote 001, Quadra C-07, de índice cadastral nº 02.051.0222.004-0, localizado 
na Rua Jequitibás, nº 557, Bairro Eldorado, Contagem/MG, haja vista situação irregular do inventário/herança foi contemplada pela Súmula 10 do CONTAC, portanto 
preenchendo os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.  Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado 
pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo nº 15383/2018-02A – AMIR PEREIRA CAMPOS, com relatório e voto da Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de 
isenção do IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel Lote 002 da Quadra 017, de índice cadastral 
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nº 07.033.0408.001-0, localizado na Rua Sara Kubistchek, nº 467-A, Bairro Darci Vargas, Contagem/MG, por não atender os requisitos do Decreto 422/2018 c/c artigos 
50-C da Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o 
processo nº12651/2019-02A– JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento e o julgou 
procedente , alterando  a decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 
10.183.0268.002-0 ,uma vez que o recorrente comprovou ter somente um imóvel no município. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
conselheiros, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 10664/2019-02A – JAIR FRANCISCO LOPES, com relatório e voto do sr. César Augusto de 
Barros, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento e o julgou improcedente , concordando com  a decisão de primeira instância , em cobrar o IPTU e 
as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 07.187.0097.001-0 ,uma vez que o requerente não reside no imóvel.  Colocado 
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 06517/2019-02A – ADEIR 
FERREIRA DE SOUZA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª 
Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 06517/2019-02A, referente ao imóvel de índice 
cadastral nº 04.290.0197.001. Presentes os requisitos nos autos.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 09632/2019-02a – josé gonçalves sobrinho, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do 
recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do 
processo administrativo 09632/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 02.380.0237.001. Presentes os requisitos nos autos.  Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue 
assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 18 de junho de 2020 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE  DA SESSÃO                                              SECRETÁRIA EXECUTIVA

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS                          MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ 
nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância Admi-
nistrativa: Sr. Rogério Silva Lisboa, Srª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo nº 00285/2017-07A 
– METALTEMPER LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e  deu-lhe PROVIMENTO PARCIAL, reformando  
assim  a decisão proferida em primeira instância, para determinar a  exclusão dos sócios Jean Carlo de Abreu e Cássia Dutra da Silva Abreu, do Rol dos Coobrigados da 
obrigação tributária, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF 22671 de 30/06/2017. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 24646/2017-02A- METALTEMPER LTDA, recurso voluntário, com 
relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, reformando  assim  a decisão proferida em primeira instância, 
para determinar a  exclusão dos sócios Jean Carlo de Abreu e Cássia Dutra da Silva Abreu, do Rol dos Coobrigados da obrigação tributária, mantendo-se as demais 
AINF 04900043710000100010736201791 de 11/08/2017.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 08290/2019-02A– JOÃO BATISTA PAIVA, com relatório e voto da Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do 
recurso voluntário e negou-lhe, reformormando a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de isenção do IPTU e Taxas, sobre o imóvel 
de índice cadastral n° 10.149.0393.001.   Colocado em votação, o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista ao processo para uma melhor análise. A seguir, entrou 
em pauta o processo nº 17149/2019-02A – MATHOZINHA MARIA MACHADO, com relatório e voto da Sr. Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento reformando a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de isenção do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice 
cadastral n° 04.255.0495.002.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o 
processo nº 09862/2019-02A– FRANCISCO OLÍMPIO DA FONSECA, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercícios 2019, para imóvel constituído pelo lote 0014, quadra 
0004, de índice cadastral nº 02.268.0093.001, localizado na Rua Dinamarca, nº 47, Bairro Glória, Contagem/MG, em razão da ausência de documentos essenciais para 
análise do pedido, conforme reza o artigo 15, § 4º, do Decreto 916/2019.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em 
decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 17059/2019-02A – FERNANDO DAS MERCÊS DE LUCAS, com relatório e voto da Srª. Kênia Dutra de Campos, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que 
com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0012 e 0013, quadra 0016, de índice cadastral nº 08.634.0130.001, 
localizado na Rua Doze, nº 195, Bairro Milanez, Contagem/MG, haja vista a perda do objeto do presente feito em razão do ajuizamento da ação de execução fi scal e 
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do reparcelamento dos créditos tributários originários dos IPTU’s, exercícios de 2015 a 2019, entabulado através do acordo de nº 2019/10205, conforme reza o artigo 
295 do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 
13401/2019-02A – JOSÉ CARLOS SANTANA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar 
a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 13401/2019-02A, referente ao 
imóvel de índice cadastral nº 02.356.0251.003. Presentes os requisitos nos autos. colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, 
em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 08023/2018-02A – JOSÉ WILSON DA SILVA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de revisão do lançamento de IPTU/TCRS, 
constante do processo administrativo 08023/2018-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 05.050.0246.000. Ausentes os requisitos nos autos.  Colocado em 
votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 23 de junho de 2020 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
    PRESIDENTE  DA SESSÃO                                  SECRETÁRIA EXECUTIVA

ROGÉRIO SILVA LISBOA                          KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria 
SEFAZ nº 07 de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância 
Administrativa: Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, Srª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo nº 
00232/2016-07A – GAMASSA LOGÍSTICA REPRESENTAÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conhe-
ceu do recurso e  negou-lhe provimento, mantendo assim  a decisão proferida em primeira instância que determinou a   manutenção integral do lançamento consigna-
do no Termo de Notifi cação Fiscal nº: 024.644 de 31/08/2016.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em de-
cisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 15262/2019-02A- ADELINA NUNES DA SILVA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 
para o imóvel constituído pelo lote 013, quadra 027, de índice cadastral nº 02.353.0178.003-0 localizado na Rua Igaraçu, nº 234, Bairro Novo Eldorado, Contagem MG, 
haja vista que restou demonstrado nos autos que a Requerente preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do 
CTMC.  Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, retornou a pauta o processo 
nº 03418/2017-02A – ANTÔNIO JOSÉ MILAGRES,com relatório e voto do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, após pedido de vista, conheceu do recurso voluntário 
e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao 
exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0012, quadra 0047, de índice cadastral nº 02.359.0222.004, localizado na Av. João César de Oliveira, 
nº 3684, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, em razão da revogação do artigo 50-A, inciso III, do CTMC pela Lei Complementar 245/2017 e por estar em desacordo 
com o Artigo 18-D LC 123/2006. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou 
em pauta o processo nº 09574/2019-02A– JOSÉ LIMA DE SOUZA PENIDO FILHO, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 
2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0002, quadra 0226, de índice cadastral nº 05.109.0220.001, localizado na Rua Aquário, nº 613, Bairro Jardim 
Riacho das Pedras, Contagem/MG, em razão do valor venal do imóvel ser superior ao limite legal. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 
c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A 
seguir entrou em pauta o processo nº 00972/2019-05A – FRANCISCO TEIXEIRA AZEVEDO, com relatório e voto da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, 
referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0007, quadra 0005, de índice cadastral nº 08.576.0154.001, localizado na Rua Prefeito 
Newton Cardoso, nº 60, Bairro Presidente Kennedy - 2ª Seção, Contagem/MG, por tratar-se de imóvel localizado na parte do Bairro Presidente Kennedy não aprovada 
pelo Município de Contagem, o que inviabiliza o registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º 
do Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do CTMC foram preenchidos.Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 06776/2019-02A – JOSÉ RODRIGUES VALENTE, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu 
do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante 
do processo administrativo 06776/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 07.447.0958.001. Presentes os requisitos nos autos. colocado em votação o 
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voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 06675/2019-02A – JOSÉ AGOSTINHO 
DA SILVA, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª Instância de 
indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 06675/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 
02.198.0092.001. Ausentes os requisitos nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime.  Nada 
mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais conselheiros 
presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 25 de junho de 2020 

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
    PRESIDENTE  DA SESSÃO                                  SECRETÁRIA EXECUTIVA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA               KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Contac – 1ª Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Primeira Câmara, sob a Presidência do Sr. Carlos Frederico Pinto 
e Netto e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes conselheiros componentes da Câmara de Segunda Instância Administrativa: 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, Srª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo. Aberta a sessão,  entrou em pauta o processo nº 00223/2017-07A 
– IMX INDUSTRIA MECÂNICA XAVIER LTDA , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e  negou-lhe provimento, 
por ser intempestivo, porém analisou de ofício os argumentos apresentados e negou provimento aos pedidos, para em consequência manter a decisão da Junta de 
Julgamento Fiscal que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, determinando a suspensão da exigência do crédito tributário até a decisão defi nitiva 
do presente processo administrativo, fi cando mantido integralmente as exigências consignadas no TNF 25.098 de 30/07/2017.  Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo nº 08499/2019-02A- HOMERO COELHO LEAL, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância no 
sentido de deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo lote 10, quadra 064, de índice cadastral nº 08.388.0147.001, localizado 
na Rua Ébano, nº 573, Bairro Jardim Laguna 3ª seção, Contagem/MG, haja vista que restou comprovado nos autos que o Requerente preenche  todos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 18201/2019-02A– FRANCISCO ANTÔNIO DIAS FILHO, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Cam-
pos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas 
que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0016, quadra 0126, de índice cadastral nº 04.210.0509.001, 
localizado na Rua Modestina de Souza, nº 49, Bairro Industrial 3ª Seção, Contagem/MG, em razão da irregularidade de representação e escolha da via administrava 
inadequada para requerer a remissão do crédito tributário de IPTU, exercício 2019, conforme reza o artigo 38-F, inciso VII e § 4º, do CTMC.Colocado em votação o voto 
da relatora foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº 17449/2019-02A – MARIA DAS GRAÇAS, com 
relatório e voto da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pe-
dido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0002, quadra 
0023, de índice cadastral nº 04.238.0288.001, localizado na Rua Juca Flávio, nº 66, Bairro Inconfi dentes, Contagem/MG em razão de possuir mais de um imóvel nesse 
Município. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do CTMC não foram preenchidos.Colocado em votação o voto da relatora 
foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo nº 07620/2019-02A – JOSÉ CARLOS DIAS, com relatório do 
sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de is-
enção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 07620/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 08.307.0360.001. Presentes os 
requisitos nos autos. colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o proces-
so nº 07205/2019-02A – JAIR BERNARDES BONTEMPO, com relatório do sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 07205/2019-02A, 
referente ao imóvel de índice cadastral nº 02.242.0117.003. Ausentes os requisitos nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
conselheiros, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua 
Secretária Titular e pelos demais conselheiros presentes nesta sessão de julgamento. 

Contagem, 30 de junho de 2020 

PARTICIPANTES DA SESSÃO
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CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                  SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
    PRESIDENTE  DA SESSÃO                                  SECRETÁRIA EXECUTIVA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA               KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MARCELO RODRIGUES DO CARMO

SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL                                             
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS 
- ANÁLISES CONCLUÍDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 -                                                                       

   

A Diretoria de Cadastros Tributários  /  DICAT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao diposto no 
Art. 62 da Lei Complementar 247/2017, bem como  em  conformidade  com  os  demais dispositivos  regulamentares  vigentes, torna-se  público,  para  conhecimento 
dos interessados, que procedeu a análise  dos processos abaixo especifi cados, com as seguintes respostas:

   

NOME DO REQUERENTE ASSUNTO Nº PROCESSO RESPOSTA

ADAIR DE OLIVEIRA ALTERAÇÃO DA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 16311/2017-02A PROCEDENTE 

ADONIAS RODRIGUES MOZER AVERBAÇÃO DE NOME 05463/2019-02A PROCEDENTE 

ADRIANA DORALICE CHAGAS MARTINS DE OLIVEIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01185/2019-05A PROCEDENTE 

ALESSANDRA RIBEIRO PARREIRAS ATUALIZAÇÃO DE DADOS CAD. POR DESM./ REMEM. 26928/2018-02A IMPROCEDENTE

ALVARO QUERINO DE MORAIS NETO AVERBAÇÃO DE NOME 03861/2019-02A IMPROCEDENTE

ANGELA MARIA MENDES ALTERAÇÃO DA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 23073/2018-02A IMPROCEDENTE

ANTONIO ALVES DE LIMA LANÇAMENTO PREDIAL 01485/2020-02A PROCEDENTE 

ANTONIO DA SILVA LADISLAU ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 24033/2019-02A PROCEDENTE 

ANTONIO DOMINGOS DA CRUZ ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 02416/2019-02A PROCEDENTE 

ANTONIO DUTRA CORREA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CAD. POR DESM./ REMEM. 13926/2019-02A IMPROCEDENTE

ANTONIO FERNANDES LEANDRO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01291/2019-05A PROCEDENTE 

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 33398/2017-02A PROCEDENTE 

APARICIO FAGUNDES VIANA AVERBAÇÃO DE NOME 04956/2019-02A PROCEDENTE 

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL IRMÁ MARIA PACIFIQUE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 33414/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

BRITANICA EMPREENDIMENTOS LTDA LANÇAMENTO PREDIAL 13278/2019-02A PROCEDENTE 

CARLA GUIMARAES MARTINS ZANETTE AVERBAÇÃO DE NOME 02733/2019-02A IMPROCEDENTE

CARLOS GERALDO CAMPOS RIBEIRO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 03854/2019-02A PROCEDENTE 

CHRISTOVAM GONZAGA NETO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 24279/2019-02A PROCEDENTE 

CLAUDIA ROSANA VIEIRA LIMA ALVES CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01745/2019-05A PROCEDENTE 

CLAUDIANIO RODRIGUES DE SOUZA LANÇAMENTO PREDIAL 06419/2020-02A PROCEDENTE 

CLEONICE APARECIDA DE JESUS SANTOS LANÇAMENTO PREDIAL 30267/2018-02A PROCEDENTE 

CLOVIS LUIZ MOURA AVERBAÇÃO DE NOME 09772/2019-02A PROCEDENTE 

CONSTRUTORA DONUM LTDA LANÇAMENTO PREDIAL 28420/2019-02A IMPROCEDENTE

CONSTRUTORA MATOS MONTEIRO LTDA LANÇAMENTO PREDIAL 28325/2019-02A PROCEDENTE 

CONTAGEM I SPE - LTDA CANCELAMENTO DE ÍNDICE CADASTRAL 25152/2019-02A PROCEDENTE 

DANIEL MIGUEL PIMENTA LANÇAMENTO PREDIAL 01409/2020-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

DANIEL SANTOS CARVALHO AVERBAÇÃO DE NOME 05364/2019-02A PROCEDENTE 
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DEISE CECILIA DE CAIRES AVERBAÇÃO DE NOME 01313/2019-02A PROCEDENTE 

DENILSON GOMES VIEIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01995/2020-02A PROCEDENTE 

DOROTILDE DAS GRAÇAS SILVA AVERBAÇÃO DE NOME 14794/2019-02A IMPROCEDENTE

DURVAL FERREIRA PORTO ALTERAÇÃO CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO 23974/2019-02A IMPROCEDENTE

EDELONIO GOMES VIANA LANÇAMENTO PREDIAL 02352/2020-02A PROCEDENTE 

EDIVAN ALVES DA SILVA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01496/2019-05A PROCEDENTE 

EDSON BICALHO BRAGA AVERBAÇÃO DE NOME 06769/2019-02A IMPROCEDENTE

ELIZETE SOUZA DOS SANTOS MATOS AVERBAÇÃO DE NOME 05917/2019-02A PROCEDENTE 

ERCI RAMOS PEREIRA AVERBAÇÃO DE NOME 03415/2019-02A PROCEDENTE 

ESPÓLIO DE JOAB FERREIRA GOMES ENGLOBAMENTO / DESENGLOBAMENTO DE ÍND. CAD. 01610/2020-02A PROCEDENTE 

FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 33839/2017-02A IMPROCEDENTE

FLÁVIO CORREA SANTOS CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 00486/2020-02A PROCEDENTE 

FLAVIO DE ALMEIDA MENDONÇA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 00740/2020-02A PROCEDENTE 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01263/2019-05A PROCEDENTE 

FRANCISCO DE FÁTIMA BATISTA PEREIRA LAGE LANÇAMENTO PREDIAL 28753/2019-02A PROCEDENTE 

GENY GUERRA DA SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01100/2019-05A PROCEDENTE 

GERALDO DIONIZIO DE MELO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01449/2019-05A IMPROCEDENTE

GERALDO DOS SANTOS SILVA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 03290/2019-02A PROCEDENTE 

GERALDO GOMES FERREIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 23824/2019-02A PROCEDENTE 

GERALDO MARCELO FERNANDES CANCELAMENTO DE ÍNDICE CADASTRAL 27777/2019-02A PROCEDENTE 

GERALDO NUNES BARBALHO LANÇAMENTO PREDIAL 24772/2019-02A IMPROCEDENTE

GILMAR LUIZ MARTINS LANÇAMENTO PREDIAL 02327/2020-02A PROCEDENTE 

HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 26276/2019-02A PROCEDENTE 

JANICE ARAUJO GOMES SANTANA FERNANDES CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01399/2019-05A PROCEDENTE 

JAQUELINE CRISTINA DE LIMA MARTINS REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 16965/2018-02A IMPROCEDENTE

JEQUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AVERBAÇÃO DE NOME 19119/2019-02A PROCEDENTE 

JOÃO BOSCO DA SILVA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 24403/2019-02A PROCEDENTE 

JOÃO PAULO DIAS CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 00004/2020-05A PROCEDENTE 

JOÃO SEVERIANO BRAVO ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 02218/2019-02A PROCEDENTE 

JOAQUIM MANUEL DE SOUZA FILHO AVERBAÇÃO DE NOME 05256/2019-02A PROCEDENTE 

JOEL DE PINHO MAGALHAES JUNIOR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 08147/2019-02A PROCEDENTE 

JOEL PACÍFICO FERREIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 02164/2020-02A PROCEDENTE 

JONILDO LUIZ VAZ CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 21693/2019-02A PROCEDENTE 

JORGE GOMES DA FONSECA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 24397/2019-02A IMPROCEDENTE

JOSÉ DE LIMA FERREIRA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 24246/2019-02A PROCEDENTE 

JOSE DOS REIS PAULO AVERBAÇÃO DE NOME 06670/2019-02A IMPROCEDENTE

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA AVERBAÇÃO DE NOME 04972/2019-02A PROCEDENTE 

JOSE GERALDO AMATO AVERBAÇÃO DE NOME 03733/2019-02A PROCEDENTE 

JOSE HENRIQUE DA SILVEIRA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 14559/2018-02A PROCEDENTE 

JOVELINA QUIRINO DE LIMA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 21574/2018-02A IMPROCEDENTE

JULIO CESAR DUARTE MARTINS AVERBAÇÃO DE NOME 12615/2019-02A PROCEDENTE 

LEANDRO RICARDO DA SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 24176/2019-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

LEONARDO FERREIRA DE BARROS ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 23835/2019-02A PROCEDENTE 

LIDIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 24057/2019-02A PROCEDENTE 

LUIZ GONÇALVES DA SILVA ENGLOBAMENTO / DESENGLOBAMENTO DE ÍND. CAD. 08217/2020-02A PROCEDENTE 

MARCELO GUALBERTO LANÇAMENTO PREDIAL 01718/2020-02A PROCEDENTE 

MÁRCIA PEDROSA NOGUEIRA DO CARMO REVISÃO DO LANÇAMENTO DE TAXAS IMOB. E CCSIP 00506/2020-02A PROCEDENTE 
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MARCOS SOUZA BRAZ LANÇAMENTO PREDIAL 01810/2020-02A PROCEDENTE 

MARGARETH GARCIA DE FARIA MEDEIROS AVERBAÇÃO DE NOME 06326/2019-02A PROCEDENTE 

MARGARETH GARCIA DE FARIA MEDEIROS AVERBAÇÃO DE NOME 06327/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA APARECIDA GONZAGA AVERBAÇÃO DE NOME 00541/2019-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARIA CELIA DE OLIVEIRA AVERBAÇÃO DE NOME 03738/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU CORNELIO AVERBAÇÃO DE NOME 04818/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA DE LOURDES PALHARES AVERBAÇÃO DE NOME 06185/2019-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARIA DO CARMO SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 24252/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA GERALDA DAS GRAÇAS AVERBAÇÃO DE NOME 09693/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA HELENA CORDEIRO DA SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01200/2020-02A PROCEDENTE 

MARIA IMACULADA FERREIRA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 27911/2019-02A PROCEDENTE 

MARIA LUIZA MONTEIRO LACERDA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01624/2019-05A PROCEDENTE 

MARIA PERPETUA DE SOUZA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 21102/2018-02A IMPROCEDENTE

MARIA ROSALIE CASTRO LUSCHER AVERBAÇÃO DE NOME 01410/2020-02A PROCEDENTE 

MARIA TENENTE ROCHA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01912/2020-02A PROCEDENTE 

MARINA DA SILVA LIMA GUIMARÃES LANÇAMENTO PREDIAL 02009/2017-02A IMPROCEDENTE

MARLENE MARIA DE FÁTIMA SILVA REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 09460/2018-02A PROCEDENTE 

NADYR PEREIRA FIGUEIREDO REVISÃO DO LANÇAMENTO DE IPTU 08776/2018-02A IMPROCEDENTE

NEUSA LOPES VILA NOVA AVERBAÇÃO DE NOME 07854/2019-02A PROCEDENTE 

NIURIA VITOR VILELA LANÇAMENTO PREDIAL 01000/2020-02A PROCEDENTE 

ODILON DE ANDRADE BATISTA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01255/2019-05A IMPROCEDENTE

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CAD. POR DESM./ REMEM. 01102/2019-05A PROCEDENTE 

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CAD. POR DESM./ REMEM. 01103/2019-05A PROCEDENTE 

RAFAEL DE SOUZA FERREIRA AVERBAÇÃO DE NOME 06469/2019-02A PROCEDENTE 

REINALDO DE SOUZA BORGES JUNIOR LANÇAMENTO PREDIAL 00180/2020-02A PROCEDENTE 

REPARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO 22079/2018-02A PROCEDENTE 

REPARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO 22077/2018-02A PROCEDENTE 

RIVER JUNIOR BESSA SOARES AVERBAÇÃO DE NOME 06560/2019-02A IMPROCEDENTE

RML. CONSTRUTORA E INCORPORADOR LTDA LANÇAMENTO PREDIAL 26608/2019-02A PROCEDENTE 

ROBERTO ARAUJO PEREIRA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01117/2020-02A IMPROCEDENTE

ROBERTO GONÇALVES DE AMORIM CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 00487/2020-02A PROCEDENTE 

RONALDO LEMOS DA SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01816/2020-02A PROCEDENTE 

ROSEMARY RITA DE CASSIA R GODOY CUNHA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 23674/2019-02A PROCEDENTE 

ROSILENE APARECIDA F. DA ASSUNÇÃO LANÇAMENTO PREDIAL 01521/2019-05A PROCEDENTE 

ROSILENE MARIA DE MELO PENNA AVERBAÇÃO DE NOME 06841/2019-02A PROCEDENTE 

ROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL 33153/2017-02A PROCEDENTE 

ROZILENE MARIA CAMPOS BUENO ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01831/2020-02A PROCEDENTE 

SEBASTIANA FRANCISCA DE SOUZA BELO ALTERAÇÃO DA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 01470/2020-02A PROCEDENTE 

SEBASTIÃO GONÇALVES PINHEIRO ALTERAÇAO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01239/2019-05A PROCEDENTE 

SEBASTIÃO MOREIRA DE BARROS ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 01408/2019-05A PROCEDENTE 

SEBASTIÃO RIBEIRO NETO ATUALIZAÇÃO DE DADOS CAD. POR DESM./ REMEM. 21905/2018-02A IMPROCEDENTE

SÉRGIO RESENDE OLIVEIRA LANÇAMENTO PREDIAL 22140/2019-02A IMPROCEDENTE

TECPISO DO BRASIL LTDA LANÇAMENTO PREDIAL 00893/2020-02A PROCEDENTE 

TEREZINHA DAS GRAÇS DE FONTE OLIVEIRA AVERBAÇÃO DE NOME 05923/2019-02A PROCEDENTE 

TRANAL ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA ENGLOBAMENTO / DESENGLOBAMENTO DE ÍND. CAD. 01567/2020-02A PROCEDENTE 

TRIBEKA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LANÇAMENTO PREDIAL 28229/2019-02A PROCEDENTE 

VALDIR JULIO DOS SANTOS CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 18478/2019-02A PROCEDENTE 
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VANCESLINA MARIA DINIZ MATOS ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 23933/2019-02A PROCEDENTE 

VANDERLEI SILVA TRINDADE ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 29777/2017-02A PROCEDENTE 

VERUSKA DA SILVEIRA AVERBAÇÃO DE NOME 06364/2019-01A PROCEDENTE 

WALACE MARTINS DIAS AVERBAÇÃO DE NOME 10915/2019-02A PROCEDENTE 

WALTER DA SILVA DINIZ ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 33611/2017-02A IMPROCEDENTE

WANUSA DA CONCEIÇÃO SOUZA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PROPR. POR FRAÇÃO 01525/2019-05A IMPROCEDENTE

ZÉLIA ROMUALDO SILVA ALTERAÇÃO DO REGIME DE UTILIZAÇÃO 12880/2019-02A PROCEDENTE 

Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual,fi ndo o prazo  sem sua interposição, o processo será 
encaminhado para arquivamento.

 

JAMERSON T. SILVA

Matrícula: 43.449-3

Diretor de Cadastros Tributários

SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL                  
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS 
- ANÁLISES CONCLUÍDAS NO MÊS DE  OUTUBRO /2020 - SIT                                       

   

A Diretoria de Cadastros Tributários  /  DICAT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao diposto no 
Art. 62 da Lei Complementar 247/2017, bem como  em  conformidade  com  os  demais dispositivos  regulamentares  vigentes, torna-se  público,  para  conhecimento 
dos interessados, que procedeu a análise  dos processos abaixo especifi cados, com as seguintes respostas:

   

NOME DO REQUERENTE ASSUNTO Nº PROCESSO RESPOSTA

ALEXANDRE EMERICK DE RESENDE ENGLOBAMENTO/DESENGLOBAMENTO DE ÍNDICES CADASTRAIS 04513/2019-02A DEFERIDO

ANTONIO VITOR NETO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PROPRIEDADE POR FRAÇÃPO 30126/2018-02A DEFERIDO

CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS – PROPRIEDADE POR FRAÇÃO 25976/2018-02A DEFERIDO

GILMAR GONCALVES CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS – PROPRIEDADE POR FRAÇÃO 22016/2018-02A DEFERIDO

JOSE MARIA DE SOUZA ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 02816/2018-02A DEFERIDO

LECY PEDRO DA SILVA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PROPRIEDADE POR FRAÇÃPO 31091/2018-02A DEFERIDO

MAGALY MARIA SIMOES SILVA DE PAULA LANÇAMENTO PREDIAL 18867/2018-02A DEFERIDO

MARCELO MONTEIRO GOMES LANÇAMENTO PREDIAL 14932/2018-02A DEFERIDO

MARIA LINDALVA DE JESUS LANÇAMENTO PREDIAL 23654/2019-02A DEFERIDO

PAULO ALBERTO DE OLVEIRA ALTERAÇÃO DA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 06577/2017-02A DEFERIDO

   

Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual,fi ndo o prazo  sem sua interposição, o processo será 
encaminhado para arquivamento.

 

JAMERSON T. SILVA

Matrícula: 43.449-3

Diretor de Cadastros Tributários
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar 
Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Sr. Marco Túlio 
Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 12588/2017-02A – APARECIDA 
RAIMUNDO PINTO DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício 
de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.366.0054.001-0, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento confi rmando a 
decisão de primeira instância, em face da intempestividade do pedido, nos termos do artigo 282 da Lei 1611/83 e alterações. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 14670/2018-02A – GERALDO FERREIRA DOS 
SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de 
índice cadastral nº 11.481.0170.001-0, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira 
instância, pelo fato de o Requerente ser co-proprietário de outro imóvel no município, não estando satisfeitos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 
c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou 
em pauta o processo Nº 13910/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.285.0045.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamenta-
das pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 13911/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.285.0045.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamenta-
das pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 13912/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.285.0045.003, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamen-
tadas pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou 
em pauta o processo Nº 18182/2019-02A – LAURÍCIO LOPES ROMERO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção 
do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.307.0186.004, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 16340/2019-02A – LOURDES RAIMUNDA DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.103.0043.003, com relatório do Sr. 
Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade do 
imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acom-
panhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 10265/2019-02A – ANTÔNIO CARLOS DE RESENDE, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice ca-
dastral nº 10.648.0583.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância 
eis que a renda do Requerente ultrapassou o limite legal no exercício de 2018, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c 
o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em 
pauta o processo Nº 09288/2019-02A – FRANCISCO ASSIS DA CUNHA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção 
do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.646.190.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e 
deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, eis que como o imóvel é localizado em bairro não aprovado pelo Município, o contrato de compra e 
venda é sufi ciente para confi rmar a propriedade, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se 
a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário 
Administrativo de Contagem.Contagem, 22 de abril de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO.FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-                              SILMA CEZAR LOBA-
TO PEREIRA- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO-MARCO TÚLIO MARCHESINI - FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO
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Aos 22 (vinte e dois) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura e Sr.César Augusto de Barros. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. Abrindo a sessão foi assinada a Ata da última reunião ordinária, após ter sido aprovada. A seguir entrou em pauta o processo nº.14572/2019-02A–BO-
LIVAR FRANCISCO ALVES,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira ins-
tância no sentido de deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo lote 19, quadra 0166, de índice cadastral nº 05.236.0496.001-
0, localizado na Rua Apucarana nº: 552, bairro  Fonte Riacho das Pedras, Contagem/MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que o Requerente preenche  
todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.12498/2019-02A– APARECIDA SILVA GREGO, recurso voluntário, com relatório 
do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção 
do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 13, quadra 31, de índice 
cadastral nº 02.343.0505.001-0, localizado na Rua Ipuera nº: 332, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, por ter sido constatado que a contribuinte é usufrutuária de 
dois imóveis no Município. Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º  do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C da Lei nº. 1.611/1983. Colocado em 
votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.14438/2019-02A– 
ELZA MENDES SANTOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de 
primeira instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , referente o exercício de 2019, para o 
imóvel de  índice cadastral nº 11.286.0405.001-0, já que a declaração de IRPF da  requerente não é obrigatória para o ano de 2018 ; assim sendo foram  preenchidos 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.05525/2019-02A– EFIGÊNIA COSTA DUARTE, recurso voluntário, com relatório 
do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de primeira instância , que julgou improcedente o pedido de 
isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , referente o exercício de 2019, para o imóvel de  índice cadastral nº 05.164.0118.001-0, já que a 
declaração de IRPF do  requerente não é obrigatória para o ano de 2018 ; assim sendo foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 
c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir 
entrou em pauta o processo nº. 2019102517475734- VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para no mérito indeferir a pretensão da recursante, mantendo integralmente a decisão de primeira instância, negando 
o pedido de não incidência de ITBI na transmissão do imóvel registrado sob a matrícula 44.602 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, índice 
cadastral 99.2906.9840.000. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em 
pauta o processo nº. 2019102517440234– VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento, para no mérito indeferir a pretensão da recursante, mantendo integralmente a decisão de primeira instância, negando o pedido 
de não incidência de ITBI na transmissão do imóvel registrado sob a matrícula 32.577 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, índice cadastral 
99.2906.9840.000. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julga-
mento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 22 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA         MARCELO RODRIGUES DO CARMO

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e 
secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco 
Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 13913/2018-02A – SE-
VERINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente 
ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.289.0105.003, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe 
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provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 
71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 13914/2018-02A – HP EMPREEN-
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 
2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.291.0045.005, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Có-
digo Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 09775/2019-02A – LOURENÇA MARIA DE JESUS 
ROSA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índi-
ce cadastral nº 07.074.0154.002, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira 
instância, eis que a Requerente já é benefi ciária de isenção para aposentada, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 16551/2019-02A – EDUARDA FRANCISCO DE MOURA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do 
IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.586.0170.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente possui mais de um imóvel no Município,  não tendo sido atendidos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 21897/2017-02A – MARIA ARLETE BARACHO, pedido de reconsideração contra decisão 
de segunda instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 05.266.0554.001, com 
relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que, com fulcro no artigo 59 do Decreto 1393/2020, reformou a decisão de segunda instância, eis que a Requerente recebe 
benefício de prestação continuada e ainda é coproprietária de imóvel indivisível recebido em herança, tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do 
Decreto nº 54/2017. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em 
pauta o processo Nº 09357/2017-02A – GERALDO EURÍPEDES, pedido de reconsideração contra decisão de segunda instância de improcedência do pedido de isenção 
do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 07.051.0039.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que, com fulcro no artigo 
59 do Decreto 1393/2020, reformou a decisão de segunda instância, eis que o Requerente anexou a matrícula atualizada do imóvel, comprovando a propriedade do 
mesmo, tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 22404/2019-02A – ADIR VICENTE FERREIRA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 03.025.0369.001, com 
relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento confi rmando a decisão de primeira instância, por não terem sido 
atendidos todos os requisitos  previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime alterações. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 17580/2019-02A – ADAIR LOPES DE OLIVEIRA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 
05.107.0300.003, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento confi rmando a decisão de primeira instân-
cia, por não terem sido atendidos todos os requisitos  previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime alterações. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que 
segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Ad-
ministrativo de Contagem.Contagem, 23 de abril de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-                              SILMA CEZAR LOBATO 
PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO
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ATA DE REUNIÃO

Aos 23 (vinte e três) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.22042/2017-02A–NERITA FRANCISCA DE LIMA DE ANDRADE,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo,  que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância com base nos documentos acostados aos autos, mantendo os 
lançamentos do imposto para os exercícios de 2017 e 2018, mas defi ro ultra petita a isenção de IPTU e TCRS a partir do exercício de 2019, relativo ao imóvel consti-
tído pelo lote 14 quadra 51, bairro Riacho das Pedras, Contagem MG, índice cadastral nº 05.174.0258.001, decisão esta lastreada nos arts. 50.B e 50.C do CTMC e 
nos Decretos 54/2017, 422/2018 e 916/2019. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. 
A seguir entrou em  pauta o processo nº.08961/2019-05A– ANA FERNANDES DO CARMO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2019 para o 
imóvel constituído pelo lote 010, quadra 019, de índice cadastral nº 09.373.0324.001-0, localizado na Rua Praia Grande, nº 312, Bairro Vila Estrela Dalva, Contagem 
MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que a Requerente preenche  todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C 
do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo 
nº.15474/2018-02A– ADAIR LOPES DE OLIVEIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento,para manter a decisão setorial de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2018, relativo ao imóvel Lote 030, Quadra 227, de índice 
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cadastral nº 05.107.0300.003-0, localizado na Rua Capela, nº 249, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem/MG, por não atender os requisitos do Decreto 422/2018 
c/c artigos 50-C da Lei nº. 1.611/1983. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir 
entrou em  pauta o processo nº.03662/2017-02A– ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E EMPRESÁRIOS DO BAIRRO ARVOREDO I, recurso voluntário, com 
relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de 
isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2017, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0006, quadra 0002, de índice cadastral 
nº 08.607.0060.001, localizado na Rua Quaresmeira, nº 227, Bairro Arvoredo, Contagem/MG, em razão da perda do objeto em decorrência do parcelamento do débito, 
conforme relatórios de débitos de fl s. 27/28 dos autos.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.01742/2016-02A– ASDFG IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de 
Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revisão do lançamento 
de IPTU/2016 referente ao imóvel constituído pelo lote AREA, quadra AREA, de índice cadastral nº 08.605.0500.000, localizado na Via Municipal Vereador Joaquim 
Costa, nº 203, Fazenda da Tapera, Contagem/MG.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime. A seguir entrou em pauta o processos nºs. 2019081411445710   /2019081411463410/  2019081411485610/   2019081411532710/  2019081411461910/  
2019081411474510/  2019081411544010/  2019081411572110- SANTA FILOMENA EMPREENDIMENTOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para no mérito indeferir a pretensão da recursante, mantendo integralmente a decisão de primeira 
instância, negando o pedido de não incidência de ITBI na transmissão dos imóveis registrados sob a matrícula 78.982 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Contagem, índices cadastrais nºs 08.669.0320.000, 08.669.0140.000, 08.669.0260.000, 08.669.0070.000, 08.669.0250.000, 08.669.0160.000, 08.669.0330.000, 
08.669.0150.000. Esta decisão abrange os Processos Administrativos 2019081411445710, 2019081411463410, 2019081411485610, 2019081411532710, 
2019081411461910, 2019081411474510, 2019081411544010, 2019081411572110. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais compo-
nentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua 
Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 23 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA         MARCELO RODRIGUES DO CARMO

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS
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Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e 
secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco 
Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 17501/2019-02A – VICEN-
TE CELSO DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de 
índice cadastral nº 11.766.0310.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância, eis que o Requerente comprovou a propriedade do imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 07457/2019-02A – AILSON BENTO DE SOUZA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU re-
ferente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 04.243.0406.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-
-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que a Requerente comprovou a propriedade do imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos 
no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 00361/2017-07A – MÁRCIO TÚLIO DE ALMEIDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de can-
celamento do TNF nº 26.205 de 31/10/2017, referente a multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que 
conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial para reformar a decisão de primeira instância, reduzindo o valor da multa isolada aplicada.  Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 32941/2017-07A – MÁRCIO 
TÚLIO DE ALMEIDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de cancelamento do AINF nº 04900043710000100011511201752 de 31/10/2017, referente 
a diferença de base de cálculo declarada no Simples Nacional, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para con-
fi rmar a decisão de primeira instância, que manteve integralmente o lançamento. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 09117/2019-02A – HÉLIO JOSÉ DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.055.0070.001, com relatório do 
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Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou possuir 
apenas um imóvel no município de Contagem, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10313/2019-02A 
– ORLANDO BATISTA SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.185.0046.004, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a 
decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou rendimento líquido inferior ao limite legal, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 13917/2018-02A – HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.291.0385.000, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a 
legislação vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamenta-
das pelo Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 13918/2018-02A – HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência 
do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.291.0045.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação vigente 
nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo Decreto 
422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encer-
rada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão 
de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 24 de abril de 2020-PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-
-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-MARCO TÚLIO MARCHESINI- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO                              
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Aos 24 (vinte e quatro) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 
de 16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e 
Netto e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Adriano Cardoso, Sr. César Augusto 
de Barros e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. 
As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio 
digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.29589/2018-02A–W&A CASA DA BELEZA LTDA-ME,  com relatório do Sr. Adriano Cardoso,  que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, por ser o mesmo intempestivo, mantendo-se inalterada a decisão administrativa de 1ª instância, que julgou pela improcedência da impug-
nação apresentada, mantendo todas as exigências consignadas no AINF 04900043710000100023052201830, de 05/12/2018. Colocado em votação o voto do relator 
foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00111/2018-07A– W&A CASA DA BELEZA 
LTDA-ME, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, por ser o mesmo intempestivo, mantendo-se 
inalterada a decisão administrativa de 1ª instância de procedência parcial da impugnação apresentada, no sentido de reduzir a multa referente ao item 10 do art. 36 da 
tabela IV do CTMC para o valor de R$5.859,25 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos); excluir a multa prevista no item 36 da tabela IV 
do CTMC, com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 232 do CTMC; cancelar a exigência de ISSQN referente ao mês de outubro de 2017, mantendo-se todas as demais 
exigências consignadas no TNF nº 26.181. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A 
seguir entrou em  pauta o processo nº.12958/2019-02A– EMÍLIO ALVES DA SILVA, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento, para manter inalterada a decisão de primeira instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas 
que com ele são cobrados , referente o exercício de 2019, para o imóvel de  índice cadastral nº 09.305.0378.001-0, já que  até 31/12/2018 o imóvel estava como de uso 
comercial ; assim sendo não  foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.13103/2019-02A– EVALDO NESTOR 
DE FARIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de primeira 
instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , referente o exercício de 2019, para o imóvel de  
índice cadastral nº 05.097.0200.063-0, já que a declaração de IRPF do  requerente não é obrigatória para o ano de 2018 ; assim sendo foram  preenchidos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00193/2019-05A– ALVAIR MOREIRA LIMA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra 
de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU 
e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 057/0001 a 0057, quadra 0001, de índice cadastral 
nº 08. 804.0818.275, localizado na Rua Alameda das Cotovias, nº 260, apartamento 503 Torre 09, Bairro Cabral, Contagem/MG, em razão da renda líquida mensal do 
contribuinte ser superior ao limite legal, bem como não comprovou residir no imóvel. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 
50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em  pauta o processo nº.17668/2019-02A– ALVIM PEREIRA DA SILVA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são 
cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0001, quadra 0003, de índice cadastral nº 07.029.0200.001, localizado na Rua 
Ibaite, nº 104, Bairro Darcy Vargas, Contagem/MG, em razão da renda líquida mensal do contribuinte ser inferior ao limite legal, bem como a declaração de IRPF do 
requerente não é obrigatória para o ano de 2018; assim sendo foram preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do 
CTMC  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo 
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nº. 12433/2019-02A- ADEIR DE OLIVEIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, 
para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice 
cadastral nº 11.356.0180.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanha-
do pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 2019051416055730- JD PUBLICIDADE EMPREENDIMENTOS 
LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para no mérito conceder a suspensão da 
cobrança do imposto, devendo o contribuinte comprovar, após 36 meses da integralização em subscrição de capital, a atividade preponderante da empresa, para então 
ser defi nitivamente analisado o pedido de não incidência de ITBI na transmissão do imóvel registrado sob a matrícula 96.262 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Contagem, índices cadastrais 10.723.0993.001 a 006, nos termos do art. 156, §2º, I da Constituição Federal, do art. 36, I do CTN e do art. 71-B, I do CTMC, 
complementados no caso em tela pelo art. 37, §2º do CTN e art. 71-B, §§ 1º e 3º do CTMC.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais com-
ponentes da Câmara, em decisão unânime.Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por 
sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 24 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA

ADRIANO CARDOSO         CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e 
secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério 
Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 08466/2019-02A – ANA MARIA 
PIMENTEL, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice 
cadastral nº 08.668.0170.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira ins-
tância, eis que a Requerente não comprovou a renda mensal auferida, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 
50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 05572/2019-02A – ELIANA SOARES MARTINS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU refe-
rente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 05.081.0063.002, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provi-
mento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que a Requerente não comprovou a utilização residencial do imóvel e ainda pelo fato de o valor venal total do 
imóvel ultrapassar o limite legal, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida entrou em pauta o processo Nº 09733/2019-02A – CLOVES 
TOMAS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice ca-
dastral nº 10.362.0154.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primei-
ra instância, eis que a Requerente comprovou auferir renda inferior ao limite legal, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 00745/2019-02A – CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do 
IPTU referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 09.543.0190.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que a Requerente não comprovou ser proprietária do imóvel, não tendo sido atendidos os 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 01228/2019-02A – MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ALVES, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.272.0254.001, com 
relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que a Requerente comprovou 
auferir renda inferior ao limite legal, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o 
voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 05949/2019-02A – ALCIDES 
JOSÉ DE ARAUJO FILHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 
do imóvel de índice cadastral nº 10.273.0082.001, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância, eis que fi cou comprovada a utilização residencial do imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c 
o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em 
pauta o processo Nº 13919/2018-02A – HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
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pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.291.0145.000, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação vigente 
nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo Decreto 
422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 13920/2018-02A – HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.291.0045.006, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação vigente nos termos dos 
artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo Decreto 422/2018. Colo-
cado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e 
lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento 
do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 28 de abril de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR 
LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-ROGÉRIO SILVA LISBOA- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO                    

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.00375/2017-02A–DINAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA,  com relatório do Sr. Marcelo Ro-
drigues do Carmo,  que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para em conseqüência manter  integralmente a decisão da Superintendência de Fiscalização que 
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, determinando a desconstituição dos valores lançados a título de  ISSQN relativos os meses de fevereiro, 
abril e julho de 2012, e a manutenção das demais exigências consignadas no TNF 25.433 de 31/10/2017. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado 
pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00942/2019-05A– AMÉLIA SANCHES DA SILVA, recurso voluntário, 
com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir 
o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo lote 022, quadra 016, de índice cadastral nº 08.324.0250.001-0, localizado na Rua José da 
Silva Couto, nº 334, Bairro Jardim Laguna, Contagem MG, haja vista que restou demonstrado nos autos que a Requerente preenche  todos os requisitos previstos no 
art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em 
decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.14010/2019-02A– ALEXSANDRA LOURDES NEVES DA SILVA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia 
Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção 
de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0017, quadra 0011, de índice cadastral nº 
10.571.0275.001, localizado na Rua Maria do Carmo, nº 57, Bairro Parque Maracanã, Contagem/MG, haja vista que a contribuinte é proprietária de mais de um imóvel 
neste Município, portanto não preenche os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigo  50.C do CTMC.  Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.11680/2019-02A– ANA PEREIRA PRATES, recurso 
voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0006, 
quadra 0060, de índice cadastral nº 10.191.0190.001, localizado na Rua Vereador José Augusto Diniz, nº 839, Bairro Santa Helena, Contagem/MG, haja vista que a 
contribuinte é proprietária de mais de um imóvel neste Município, portanto não preenche os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do 
CTMC.  Colocado em votação o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista ao proceso para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 08130/2019-
02A – ALCEU CARLOS DA SILVA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reverter 
a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 
11.763.0058.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 00806/2019-05A – ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA NETTO, recurso voluntário, 
com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido 
do contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 08.097.0315.001, na forma do art. 4º do Decreto nº 
916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada 
mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes 
nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 28 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA
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MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA         MARCELO RODRIGUES DO CARMO

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 (vinte e nove) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Rogério 
Silva Lisboa e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para aprovação. 
As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria por meio 
digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.02.B.00432/2015–GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S/A,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  em reexame 
necessário, votou pela reforma  da decisão de primeira instância, para determinar a desconstituição dos lançamentos de ISSQN referente ao período de janeiro a agosto 
de 2010, por terem sido alcançados pela decadência, e também a desconstituição dos lançamentos de ISSQN referente aos serviços prestados pela Emac Engenharia 
de Manutenção Ltda, por entender que houve erro no enquadramento realizado pelo Fisco, mantendo-se inalteradas as demais exigências consignadas no Termo de 
Notifi cação Fiscal 23.825 de 31/08/2015. Portanto o processo deverá ser remetido ao Fisco para que se procedam as determinações previstas nesta decisão. Colocado 
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00004/2017-07A– 
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING CONTAGEM, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, em reexame necessário, votou pela manutenção da decisão da 
Junta de Julgamento Fiscal, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada, determinando que seja considerada como base de cálculo dos serviços de 
concretagem relacionados na Tabela 12 do relatório fi scal, o percentual de 50% do valor total da nota, nos moldes do parágrafo 19 do artigo 90 do Código Tributário 
do Município de Contagem, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF nº 22.635, série “B”. Prejudicado o recurso voluntário. Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº.11786/2019-02A– MARIA DA PIE-
DADE GOMES PEREIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para julgar procedente o pedido 
de isenção do IPTU e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 07.075.0416.001, para o exercício fi nanceiro de 2019, uma vez que fi cou comprovado que a renda mensal 
auferida pela contribuinte não ultrapassa o limite legal. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.11635/2019-02A– MARIA DE LOURDES FERNANDES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção do IPTU e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 23420048001, para 
o exercício fi nanceiro de 2019, uma vez que o valor venal do imóvel ultrapassa o limite legal.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime.A seguir entrou em  pauta o processo nº.07553/2018-02A– JOSÉ MIGUEL FILHO, recurso voluntário, com relatório da Srª. 
Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do lança-
mento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0034, quadra 0080, de índice cadastral 
nº 03.147.0502.001, localizado na Rua Rio Juruá, nº 163, Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG, pelo fato de o valor venal do imóvel ser superior a R$600.000,00. 
Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acom-
panhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.16518/2019-02A– ALEXANDRE DIAS CAXITO, recurso 
voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de 
indeferimento do pedido da isenção referente ao lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0002, quadra 
0007, de índice cadastral nº 10.606.0238.001, localizado na Avenida Gentil Diniz, nº 160, Bairro Três Barras Industrial, Contagem/MG., haja vista que o contribuinte 
não reside no aludido imóvel, bem como auferiu rendimento superior ao limite legal. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 
50.B e 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em pauta o processo nº. 00932/2019-05A – ALCIVANDO LÚCIO DE ASSIS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido do contribuinte, mantendo o lançamento de IPTU e 
TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 07.269.0270.002, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.Colocado 
em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 09960/2019-
02A – ADAIRDE MARTINS DE MELO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reverter 
a decisão de primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, relativo ao índice cadastral nº 
10.435.0242.003, na forma do art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, 
por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.

Contagem, 29 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA
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OGÉRIO SILVA LISBOA         MARCELO RODRIGUES DO CARMO

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 14:00 (quatorze horas), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage 
e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. César 
Augusto de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 09298/2019-02A – DIRCEU DE ASSIS 
BUITRAGO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de 
índice cadastral nº 10.158.0316.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância, eis que o Requerente não está obrigado a apresentar a declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, tendo sido atendidos os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 09365/2019-02A – DOMINGOS VENTURA DE JESUS, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.353.0046.001, com relatório do Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente não está obri-
gado a apresentar a declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do 
CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº 13543/2019-02A – OLGA ANDRADE DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS 
referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 10.042.0090.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provi-
mento para reformar a decisão de primeira instância, eis que a Requerente comprovou a propriedade, a residência e a condição de aposentada, tendo sido atendidos 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 18266/2019-02A – WANDERSON JOSÉ DA COSTA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 02.377.0135.001, com relató-
rio do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou que 
auferiu renda inferior ao limite legal, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 16396/2017-02A – CTMIG 
CENTRO DE ENSAIOS, TESTES, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA - EPP, recurso de ofício, tendo em vista decisão de primeira instância 
de procedência parcial do pedido de cancelamento do AINF nº 04900043710000100009716201778, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame 
necessário, confi rmou a decisão de primeira instância, que excluiu da base de cálculo do Simples Nacional os valores cuja origem foi comprovada pela Impugnante e 
manteve as demais exigências contidas no Auto. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07466/2019-02A – ERENI LOPES DA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 11.457.0010.002, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, ainda que por outros fundamentos, eis que, apesar de ter sido comprova-
da a propriedade do imóvel, o valor venal do mesmo ultrapassou o limite legal, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o 
artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se 
por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada digitalmente por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes 
nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem. Contagem, 30 de abril de 2020 PARTICIPANTES DA SESSÃOPARTICIPANTES DA SESSÃO-
-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-MARCO TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR 
AUGUSTO DE BARROS                    

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 08:30 (oito horas e trinta minutos), por meio de videoconferência, nos termos da Portaria SEFAZ nº 07 de 
16/04/2020, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos Frederico Pinto e Netto 
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e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura e Srª.Kênia Dutra de Campos. Em virtude da natureza da reunião, convencionou-se que não haverá leitura de atas de reuniões anteriores para 
aprovação. As atas, logo após o término de cada reunião, serão elaboradas e enviadas para todos, que farão a leitura e assinatura digital, devolvendo-as à Secretaria 
por meio digital. A seguir entrou em pauta o processo nº.33343/2017-02A–CRISTAL MINAS SERVIÇOS LTDA,  com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que 
conheceu do recurso e votou pelo  provimento parcial do pedido, reformando assim  a decisão proferida em primeira instância, para determinar a desconstituição 
parcial do lançamento de ISSQN consignado no AINF 04.9.0004371.00001.00012019/2017-02  de 04/12/2017 excluindo-se da base de calculo as faturas de locação de 
nºs: 032, 033, 035, 038, 040, 041, 044, 046, 048, 049, 052, 053, 056, 057, 059, 061, 064, 066, e 069 destinadas ao tomador  da Recorrente, domiciliado no mu-
nicípio de Passos MG. Portanto o processo deve ser remetido ao Fisco para se proceda a determinação prevista nesta decisão. Colocado em votação o voto do relator 
foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.00391/2017-07A– CRISTAL MINAS SERVIÇOS 
LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e voto pelo  provimento parcial do pedido, reformando assim  a 
decisão proferida em primeira instância, para manter a determinação de desconstituição  da multa no valor  R$600,01 prevista no item 35 da  Tabela IV, e determinar 
ainda a desconstituição da multa isolada aplicada conforme previsto no item 22 da tabela IV no valor de R$1.228,37, mantendo-se as demais exigências consigna-
das no TNF 025.811 de 24/11/2017. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir 
entrou em  pauta o processo nº.07321/2019-02A– ANTÔNIO MATILDES BENTO, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento,  no sentido de manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e taxas que com ele são 
lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0023, quadra 0007, de índice cadastral nº 07.388.0140.001, localizado na Rua 
Guarara, nº 127, Bairro Parque São João, Contagem/MG, haja vista que o contribuinte é proprietário de mais de um imóvel neste Município, portanto não preenche 
os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o processo nº. 10376/2019-02A – ALVERINO DORNELES DA COSTA, recurso voluntário, com 
relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento,  para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de 
isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0003, quadra 0002, de 
índice cadastral nº 08.171.0040.001, localizado na Rua Coronel José Bernardo Oliveira, nº 298 - Cx 01, Bairro Balneário da Ressaca, Contagem/MG, em razão de ter sido 
comprovado nos autos que o regime de utilização do aludido imóvel é residencial, bem como o contribuinte preenche os demais requisitos legais previstos no art. 4º do 
Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do CTMC.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em  pauta o processo nº.06348/2019-02A– ADÃO ROBERTO PATROCÍNIO GOMES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com 
ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0028, quadra 0035, de índice cadastral nº 11.484.0280.001, local-
izado na Rua Vinte e nove, nº 84, Bairro Tropical, Contagem/MG, em razão de não ter sido comprovada a propriedade/titularidade do imóvel. Portanto, os requisitos 
previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigo 50.C do CTMC não foram preenchidos.  Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime.A seguir entrou em pauta o processo nº. 2015040912175624 – AMARAL SERVIÇOS DE APOIO, ALUGUEL, COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para no 
mérito indeferir a pretensão da recursante, por julgar o pedido incabível enquanto não for analisada a preponderância da atividade desenvolvida pela empresa, nos 
termos da fundamentação, devendo ser analisado o período que compreende os 36 meses após a constituição da empresa. Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 01709/2019-02A – ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instân-
cia e deferir o pedido do contribuinte, concedendo o direito de restituição do ITBI referente à guia de recolhimento nº 72557/2014, constante no processo de ITBI nº 
2014102910571388, relativo ao imóvel, constituído pelo lote 0014, da quadra 0022, Bairro Conjunto Habitacional Juscelino Kubistchek , Contagem/MG, índice cadas-
tral nº 02.027.0050.000, com fundamento nos arts. 39, I e 71-O, I, ambos do Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue 
assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- 
CONTAC.

Contagem, 30 de abril de 2020.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO           SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA         MARCELO RODRIGUES DO CARMO

KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

Superintendência de Fiscalização - Diretoria de Tributos Imobiliários

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão
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12343/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ALESSANDRO VITAL DE AQUINO PROCEDENTE

10627/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BENEVENUTO PROCEDENTE

10823/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GENÉSIO AMARAL DE FREITAS PROCEDENTE PARCIAL 

10825/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GENÉSIO AMARAL DE FREITAS PROCEDENTE

24542/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU MANOEL FARIA DA ROCHA PROCEDENTE

08142/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARIA BERNADETE DA CUNHA VIANA PROCEDENTE

09928/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PROCEDENTE

05452/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSÉ WELLINGTON BRAGA IMPROCEDENTE

05464/2015-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias MARIA TITA CORDEIRO PROCEDENTE

05646/2015-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSE CÉLIO BARBOSA PROCEDENTE

06505/2019-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias AP PONTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA PROCEDENTE

06665/2020-02a Revisão do Lançamento de IPTU ARLENE BARBOSA DE SOUZA MARTINS PROCEDENTE

06665/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU HELI JOSÉ DE CARVALHO PROCEDENTE

08342/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU TOMAS DOS ANJOS MIRANDA SILVA PROCEDENTE

08366/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU PEDRO MARTINHO DE ALMEIDA PROCEDENTE PARCIAL

08412/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU ROGERIO DE MACEDO BARROSO PROCEDENTE

08755/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU SONIA MARIA DE BARROS PROCEDENTE

08931/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU KELLEN CRISTINA COIMBRA GUERRA PROCEDENTE

09149/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU REGINA COELI ANTUNES PROCEDENTE

09208/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU DALVA AUXILIADORA SIMPLICIO PROCEDENTE PARCIAL

10384/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU FERNANDA FONSECA FERRAZ PROCEDENTE

10485/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MONICA SORAYA VALBONETTI COLARES PROCEDENTE

10832/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA PROCEDENTE

11703/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ILDEU EUCLIDES DE SOUZA PROCEDENTE

11947/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARIA ALVES DE SOUZ PROCEDENTE

12521/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARIA NATALINA ALVES SILVA PROCEDENTE

13057/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA PROCEDENTE PARCIAL

13194/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU CARLOS EDUARDO FERREIRA PROCEDENTE

13800/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA PROCEDENTE

13980/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU COZIMOVEIS IND. E COM. LTDA IMPROCEDENTE

14692/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOÃO BATISTA DE CASTRO LOPES PROCEDENTE

14909/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU TELMA LAS CASAS FERNADES PROCEDENTE

15935/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU IRIS MARIA DE QUEIROZ PROCEDENTE PARCIAL

18439/2019-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS IRMAS DA DIVINA PROCEDENTE

19121/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A PROCEDENTE

24276/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARDEL AMARAL IMPROCEDENTE

26807/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU CLERIA MARIA DE ALMEIDA DINIZ IMPROCEDENTE

27165/2017-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias LACON INCORPORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PROCEDENTE

31697/2018-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias ROZELI DE SOUZA ALMEIDA IMPROCEDENTE
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07562/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU PATRICIA COUTINHO DE CARVALHO PROCEDENTE

09761/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU TAMBASA EMPREENDIMENTOS S/A PROCEDENTE

09953/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU MANOEL FARIA DA ROCHA IMPROCEDENTE

12304/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GERALDO SILVERIO ROCHA IMPROCEDENTE

12572/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ERMELINDO DA ROCHA FARIA IMPROCEDENTE

13219/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU PEDRO VENANCIO BARBOSA IMPROCEDENTE

13271/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU CASSIA REGINA ALVES VILLAR PROCEDENTE

13820/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOAQUIM VENANCIO DA SILVA IMPROCEDENTE

14506/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU HUARLEY JUNIO DA SILVA COELHO PROCEDENTE

16674/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU RODRIGO AVELINO BATISTA PROCEDENTE

00307/2020-05A Revisão do Lançamento de IPTU RONALDO BRUNO TORCHIA IMPROCEDENTE

00478/2019-05A Revisão do Lançamento de IPTU PAULO INVAN VIEIRA MARINHO PROCEDENTE

02642/2015-02A Revisão do Lançamento de IPTU CLEVER DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE

03196/2019-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A PROCEDENTE

04245/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU JAIRO FERNANDES DOS REIS PROCEDENTE

06626/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU ALESSANDRA DE MATOS E SILVA PROCEDENTE

07267/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU VALERIA PEREIRA DA SILVA PROCEDENTE

09339/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU LUCIANA PAULA DE REZENDE PROCEDENTE

09481/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ANTONIO CAMILO DOS SANTOS PROCEDENTE

09767/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU TAMBASA EMPREENDIMENTOS S/A PROCEDENTE

09949/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU VICENTE DE PAULA FARIA DA ROCHA IMPROCEDENTE

10234/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU IRACEMA FARIA DE SOUZA PROCEDENTE

12940/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARCIA MASSUE OKANO BABA PROCEDENTE

13240/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GISLENE DE CASTRO BORTOLINI PROCEDENTE

13251/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU FRATER DE APARECIDA FREIRIS PROCEDENTE

13762/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARIA LÚCIA MENDES PROCEDENTE

14840/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU NOVOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA PROCEDENTE

16279/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU SABRINA GUALBERTO SOLANI PROCEDENTE

00622/2019-05A Revisão do Lançamento de IPTU SABRINA GUALBERTO SOLANI PROCEDENTE

20369/2017-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias SEBASTIÃO DAS GRAÇAS SILVA PROCEDENTE

26732/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GERALDO PEREIRA DE SOUSA PROCEDENTE

08258/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU FABIO FERNANDES MALTA STOCKLER IMPROCEDENTE

08687/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU GERALDO MAGELA DA SILVA IMPROCEDENTE

13455/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOAO JOSE FERREIRA PROCEDENTE

09912/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSE FERNANDES DE LANA PROCEDENTE

17080/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU LUCIANA AZEVEDO BARCELOS PROCEDENTE

05633/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MANUEL ALVES PEREIRA IMPROCEDENTE

03464/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU ROSANGELA DUARTE RODRIGUES IMPROCEDENTE

07954/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ROSILAINE DE MENEZES VIANEI PROCEDENTE
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13466/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU WILSON ROBERTO DA SILVA PROCEDENTE

05541/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU ADILSON DOS SANTOS PEREIRA IMPROCEDENTE

11925/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU HENRIQUE HUMBERTO DA SILVA MAIA IMPROCEDENTE

23182/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSE GERALDO DA SILVA IMPROCEDENTE

14461/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSE HENRIQUE DINIZ PROCEDENTE

07247/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MARTA MARIA DE OLIVEIRA PROCEDENTE

06510/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU SPE ELDORADO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA IMPROCEDENTE

06509/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU SPE ELDORADO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA IMPROCEDENTE

02282/2015-02A Revisão do Lançamento de IPTU ERLAN AUGUSTO GRANATO PROCEDENTE PARCIAL

00885/2019-05A Revisão do Lançamento de IPTU CARLOS ROBERTO CARNEIRO MAGALHÃES PROCEDENTE

04356/2020-02A Cancelamento de Taxas Imobiliárias NOVA AMSTERDA CONSTRUTORA LTDA-ME IMPROCEDENTE

12113/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU DAYSE LIZ DAS GRACAS CONCEICAO PROCEDENTE

13542/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU FERRAGENS SANTA MONICA EIRELI IMPROCEDENTE

13543/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU MADEIREIRA PALOWA LTDA IMPROCEDENTE

13545/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU INDUSTRIAL E COMERCIO JOSELITO ALIMENTOS LTDA IMPROCEDENTE

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.879, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do 
parágrafo único do art. 8º  da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art. 8º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020; e

CONSIDERANDO a apuração de superávit fi nanceiro de exercício anterior, em 31 de dezembro de 2019,  no valor de R$ 439.085,75 (quatrocentos e trinta e nove mil, 
oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente a recursos do  Fundo Municipal de Trabalho e Renda Solidária relativos ao Convênio 773909-2012, conforme 
demonstrativo emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda e saldo constante na conta corrente nº 88584-3, da agência 1633-0, do Banco do Brasil S/A.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte Valores (R$)

1.19.2.11.333.0034.2037.33909300.2224 439.085,75

TOTAL 439.085,75
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Art. 2º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.063, de 6 de janeiro de 2020, conforme parágrafo 1º e 
seus incisos.

Art.  3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de novembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.880, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 233.506,00 

1.20.1.13.392.0014.2159.33909300.0100                            1,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   65.622,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   20.000,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 348.355,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 117.944,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   24.597,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   11.370,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 126.514,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   45.000,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   31.146,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 104.951,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 707.478,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100              1.271.843,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 680.016,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 478.917,00 
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1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   32.307,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 703.407,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   48.656,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 233.524,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   26.517,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   30.000,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100              1.409.652,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 232.727,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 100.000,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 266.161,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   24.914,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 184.320,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                 264.642,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900300.0100                 218.000,00 

1.10.1.08.122.0001.2050.33903000.0100                        163,63 

1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.2129                   48.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.33903400.0102                 113.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2181.31901300.0102                   27.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.2153                 100.000,00 

1.13.1.10.302.0040.2192.44905200.2159                   20.000,00 

1.13.1.10.302.0041.1032.44905200.2153                   70.020,00 

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.3100                 104.755,16 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.3100              3.929.348,32 

1.20.1.27.812.0077.2099.44905200.0100                   21.399,99 

1.20.1.27.812.0077.2101.44905100.4190                 890.000,00 

1.20.1.27.812.0077.2099.33903000.0100                   21.249,90 

1.10.2.08.244.0068.2142.33903000.0100                   13.422,49 

1.15.1.15.451.0016.1004.44909300.4190                   37.981,05 

1.15.1.15.451.0016.1004.44909300.3100                     2.631,71 

1.19.2.11.333.0034.2037.33909300.2124                   11.858,97 

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0100                   30.914,00 

TOTAL            13.483.832,22 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.02.1.04.122.0001.2116.31901100.0100                 233.506,00 

1.10.2.08.244.0069.2261.33504300.2129                   48.000,00 

1.02.2.04.122.0001.2117.31901100.0100                   65.622,00 

1.03.1.04.122.0001.2118.31901100.0100                   20.000,00 

1.04.1.03.092.0001.2119.31901100.0100                 348.355,00 

1.04.1.03.092.0001.2119.31911300.0100                 117.944,00 

1.05.1.04.124.0001.2120.31901100.0100                   24.597,00 

1.05.1.04.124.0001.2120.31911300.0100                   11.370,00 

1.06.1.04.131.0001.2121.31901100.0100                 126.514,00 

1.07.1.04.122.0001.2122.31900500.0100                   45.000,00 
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1.07.1.04.122.0001.2122.31901100.0100                   31.146,00 

1.07.1.04.122.0001.2122.31901600.0100                 104.951,00 

1.07.1.04.122.0001.2122.33903600.0100                 707.478,00 

1.07.1.04.122.0001.2122.33904600.0100              1.489.843,00 

1.07.1.04.122.0001.2122.33904900.0100                 680.016,00 

1.08.1.04.123.0001.2123.31911300.0100                 478.917,00 

1.10.1.08.122.0001.2050.44905200.0100                        163,63 

1.10.1.08.122.0001.2125.31900400.0100                   32.307,00 

1.10.1.08.122.0001.2125.31901100.0100                 703.407,00 

1.10.1.08.122.0001.2125.31901300.0100                   48.656,00 

1.10.1.08.122.0001.2125.31911300.0100                 233.524,00 

1.10.1.08.122.0001.2125.33904800.0100                   26.517,00 

1.11.1.15.122.0001.2126.31901100.0100                   30.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102                 140.000,00 

1.13.1.10.122.0038.2182.44905200.2153                   70.020,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2153                 100.000,00 

1.13.1.10.302.0040.2192.33903900.2159                   20.000,00 

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.4190                 927.981,05 

1.17.1.06.122.0001.2112.31901100.0100              1.409.652,00 

1.17.1.06.122.0001.2112.31911300.0100                 232.727,00 

1.17.1.06.122.0001.2112.33901900.0100                 100.000,00 

1.18.1.14.122.0001.2111.31901100.0100                 266.161,00 

1.18.1.14.122.0001.2111.31901300.0100                   24.914,00 

1.19.1.11.122.0001.2110.31901100.0100                 184.320,00 

1.19.2.11.333.0035.2041.33903000.2124                   11.858,97 

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.0100                            1,00 

1.20.1.27.812.0077.2099.33903900.0100                   42.649,89 

1.21.1.18.122.0001.2114.31901100.0100                 264.642,00 

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100              4.036.735,19 

1.10.2.08.244.0068.2142.44905200.0100                   13.422,49 

1.02.1.04.122.0001.2116.31901300.0100                   30.914,00 

TOTAL            13.483.832,22 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de novembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 1.881, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.13.1.10.122.0001.2181.33903900.0102                 330.498,19 

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.0102                   49.565,85 

1.12.3.12.361.0029.2252.44906100.0101              2.000.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.44906100.0101                 850.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.44906100.0101              2.996.393,14 

1.15.1.15.451.0017.2054.33903900.2100                   33.000,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100                   20.716,59 

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100                     5.000,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100              1.500.000,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100                 600.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.44906100.0101              2.625.000,00 

TOTAL            11.010.173,77 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.08.2.04.123.0082.2230.46907100.7100                   20.716,59 

1.10.3.08.243.0070.2131.44504200.2100                   33.000,00 

1.12.3.12.122.0001.2248.31900500.0100                     5.000,00 

1.12.3.12.361.0001.2249.31909400.0101              2.000.000,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31901100.0100                 600.000,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31901100.0101              2.996.393,14 

1.12.3.12.367.0001.2246.33903600.0101              2.625.000,00 

1.13.1.10.302.0040.2192.33903900.0102                 380.064,04 

1.12.3.12.361.0001.2249.31901100.0100              1.500.000,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31900400.0101                 850.000,00 

TOTAL            11.010.173,77 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de novembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Controladoria Geral 
do Município

Controladoria Geral do Município
Núcleo de Transparência e Prevenção a Corrupção

SELO DE INTEGRIDADE DE CONTAGEM
- Considerando o Decreto Municipal nº 619/18 e Portaria CGM nº 004/2020 (DOC 26/06/2020);
- Considerando as documentações e comprovações entregues pelas empresas, via plataforma eletrônica;
- Considerando avaliação feita pelo Núcleo de Transparência e Prevenção à Corrupção;
- Considerando análise e certifi cação feita pela Auditoria Geral, vide certifi cado de Auditoria nº 1051.0096.20;
Publicamos a lista das empresas aprovadas no processo pela obtenção do Selo de Integridade de Contagem, conforme abaixo:

APROVADAS

EMPRESA CNPJ PORTE PONTUAÇÃO

ALS TRIBOLOGY BRASIL ANÁLISE DE FLUIDOS LTDA 23.335.049/0001-09 DEMAIS 100

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA 37.844.479/0001-52 DEMAIS 100

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 17.376.138/0001-92 DEMAIS 100

GLOBAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 19.604.910/0001-01 ME 100

TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS DE CONTAGEM 21.857.651/0001-72 DEMAIS 100

TRANSCOTA LOGISTICA LTDA 21.545.694/0001-12 DEMAIS 100

PATRUS TRANSPORTES LTDA. 17.463.456/0001-90 DEMAIS 98

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A 03.613.421/0001-86 DEMAIS 98

BIOTECH LOGISTICA 21.382.943/0001-04 DEMAIS 95

COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA 21.442.256/0001-29 DEMAIS 95

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 16.513.178/0001-76 DEMAIS 95

MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI (JAGUAR MINING INC.) 28.917.748/0001-72 DEMAIS 93

CARBEL S.A. 17.171.612/0001-40 DEMAIS 92

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 19.378.769/0001-76 DEMAIS 91

MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 24.374.667/0001-12 EPP 91

BIOMIG MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75 DEMAIS 90

EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 22.261.093/0001-40 DEMAIS 90

INFOSHOT SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM T.I. LTDA 09.505.945/0001-30 EPP 90

LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELLI 27.498.289/0001-77 ME 90

NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 17.155.276/0001-41 DEMAIS 90
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ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA 26.275.420/0001-74 DEMAIS 90

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 26.314.062/0002-42 DEMAIS 90

LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 04.567.650/0001-74 DEMAIS 88

ONLINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA EPP 07.520.800/0001-82 EPP 88

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 71.256.283/0001-85 DEMAIS 85

CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA 64.338.171/0001-08 DEMAIS 80

LABORATÓRIO INTERLAB EIRELI 04.267.979/0001-10 EPP 80

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ELDORADO LTDA 06.184.591/0001-80 ME 80

SICOOB CREDISERV 01.864.151/0001-50 DEMAIS 80

TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA 12.292.478/0001-11 DEMAIS 80

MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0344-50 DEMAIS 75

UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 05.350.235/0001-27 EPP 75

Nos termos do Capítulo III, Art. 5º, da Portaria CGM nº 004/2020, em caso de reprovação ou de discordância da nota atribuída à empresa aprovada, poderá ser apre-
sentado recurso administrativo (vide anexo II da Portaria), no prazo de 05 dias úteis a partir da publicação do Diário Ofi cial de Contagem. 
O recurso deverá ser encaminhado ao Controlador Geral do Município para o endereço eletrônico selo.integridade@contagem.mg.gov.br, e deverá constar: 
a. Pedido de esclarecimento sobre omissões e contradições; 
b. Correção de erros materiais contidos no relatório de avaliação; 
c. Mensuração de resultados por item (descritos no art. 3º). 
Na fase de recursos não caberá a apresentação de novos documentos. 
O recurso será analisado pelo Controlador Geral no prazo de até 10 dias úteis.

André Virgílio da Costa Hilário
Controladoria Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.160
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, para cargo em comissão DAM-1, código TransCon.DAM1.01, GABRIELLY PINHEIRO BISPO COELHO, 
lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições 
de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria doPresidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, de acordo com a 
estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 438 de 20 de março de 2018, e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05de novembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.161
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, do cargo em comissão DAM-20, código SMDUH.DAM20.02, o servidor GUILHERME ITALO COSTA 
QUEIROZ, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, designado para responder pela Subsecretaria de Planejamento Urbano e Ordena-
mento Territorial, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.162
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, GUILHERME ITALO COSTA QUEIROZ, na condição de Agente Político, designado para responder pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.163
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 03758/2020-10A; PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida pelo 
Ato Administrativo nº 23.044, datada de 26 de agosto de 2019, à servidora ALICE CRISTINA DOS REIS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Adminis-
trativo, Nível VI-A, Padrão “P-02”, matrícula nº. 199389, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2020 a 31 de agosto 
de 2021; e,deverá recolher a contribuição previdenciária, parte servidor, nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de 
documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem. Este Ato 
Administrativo entra em vigor na sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de setembro de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.164
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal Esportes, Cultura e Juventude, conforme 
descrito; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei 
Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
THOMAZ DOS MARES GUIA BRAGA, a pedido, cargo em comissão DAM-11, designado para responder pela Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, a 
partir de 05 de novembro de 2020;
MARCIA VALERIA RODRIGUES MOREIRA, cargo em comissão DAM-9, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo;
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SECEJ.DAM11.01, MARCIA VALERIA RODRIGUES MOREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Juventude, designada para responder pela Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 23 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.165
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de 
julho de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 
2015;CANCELA a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados no 
Ofício nº. 984/2020/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

LYDIANA FERNANDA DE AGUIAR COSTA 1180874 Escola Municipal Professora Maria Olintha 13/10/2020
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SILVANA APARECIDA DE MATOS ROCHA 1363448 Escola Municipal Prefeito Sebastião Camargos 15/10/2020
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.166
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com 
base nos despachos exarados no Ofício 983/2020/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula 
(Local) Unidade Escolar da fl exibi-
lização 

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

LYDIANA FERNANDA DE AGUIAR 
COSTA 1180874

Escola Municipal Professora Maria 
Olintha 13/10/2020 18/12/2020 13H às 17H30min

WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 1456942
Escola Municipal René Chateaubri-
and Domingues 15/10/2020 21/12/2020 18H às 22H30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

CONVOCAÇÃO DOS SORTEADOS PARA O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAIAPÓS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

1. O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na legislação vigente, vem, por intermédio do 
presente, a fi m de garantir transparência e publicidade, CONVOCAR os benefi ciários contemplados no sorteio das unidades habitacionais do Empreendimento Residen-
cial Caiapós, que ainda não compareceram a essa Subsecretaria, para a apresentação da documentação necessária, nos termos dispostos na Lei Nacional nº 11.977, de 
07 de julho de 2009, na Portaria do Ministério das Cidades nº 163, de 06 de maio de 2016, e no Decreto Municipal nº 426, datado de 20 de março de 2018.

2. Os candidatos contemplados no sorteio que estão relacionados na lista abaixo devem contatar esta Subsecretaria de Habitação, em caráter de urgência, até o dia 
12/11/2020, sob pena de exclusão no programa e convocação do seu suplente.

3. Neste sentido, salienta-se que o item 5.2.3 do Manual de Instruções para seleção de benefi ciários do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) dispõe que o 
candidato sorteado poderá ser excluído da seleção em razão do esgotamento de prazo para apresentação de documentação.

4. O contato poderá ser feito por intermédio de mensagem no aplicativo WhatsApp no número (031) 98611-8775 ou mediante contato telefônico no número (031) 
3390-5839, nos dias úteis, nos horários de 08h00 até 12h00 e de 13h00 até 17h00.

5. Ressalta-se que, devido à pandemia provocada pelo Coronavírus, o atendimento presencial ao cidadão, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Habitação - SMDUH, ocorrerá somente mediante agendamento com horário marcado.

6. Por fi m, nos termos do art. 59 da Lei Nacional nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, caso o interessado queira interpor recurso administrativo em face da sua exclusão, 
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este deverá ser apresentado no prazo de 05 dias úteis, contados a partir do dia 12 de novembro de 2020.
7. O referido recurso poderá ser enviado através de WhatsApp no número (031) 98611-8775, por e-mail no endereço eletrônico sahab@contagem.mg.gov.br ou poderá 
ser feito agendamento para sua entrega presencial através de ligação prévia no número (031) 3390-5839.

8. Conveniente informar que a referida Subsecretaria Municipal de Habitação se localiza na Avenida João César de Oliveira, nº 1410, bairro Eldorado, neste Município 
de Contagem (prédio em frente ao Big Shopping).

476.887.345-68 Maria Auricelia Paz de Sousa

016.596.646-75 Linayani de Oliveira Lopes

011.555.316-98 Luciene Assunção Chaves dos Anjos

063.539.346-88 Luiza Moreira

098.405.946-64 Poliana Dias Gonçalves

Marcelo Martins da Silva
Subsecretário de Habitação

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 179/20. ARP 092/19.

OBJETO: Aquisição de microcomputadores para atendimento a Rede de Atenção à Saúde do município de Contagem, através de Adesão a Ata de Registro de Preços 
092/2019-CLC/PGE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2185 449052 20 CR 1470 2153              

DESPACHO:

Senhor Secretário,Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 12.477.490/0001-09, no valor total de  R$ 395.049,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUARENTA E NOVE REAIS).

Publique – se. 

Contagem,  04 DE NOVEMBRO de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC PRESENCIAL N. 012/2020 

A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

RDC PRESENCIAL N. 012/2020 – PA 175/2020, tipo Maior Desconto, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada, por preços unitários, 
execução de obras de contenções em gabião e solo verde grampeado no talude da capela Santa Helena e campo de futebol da Rua Formosa com Rua Um – Bairro Santa 
Helena, em Contagem/MG, com entrega do envelope de proposta até às 09:00 (nove horas) do dia 07 (sete) de dezembro de 2020.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus anexos, que estarão disponíveis a partir do dia 10 (dez) de novembro de 2020, no site www.con-
tagem.mg.gov.br/licitações devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352 e 
99317.4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 13:00 horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os interessados 
deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa 
da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e -mail e nome da pessoa para contato.

João Batista dos Mares Guia
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL N. 001/2020 
PA: 143/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução de obras de drenagem e de pavimentação com revesti-
mento em alvenaria poliédrica em diversas vias não pavimentadas, nos Bairros Tupã, Nascentes Imperiais e Solar do Madeira no Município de Contagem-MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1151 15.451.0016.1004 449051 01; Fontes: 4190.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., com o valor de R$ 8.333.203,54 (oito milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e três reais e cinquenta e 
quatro centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Clair José Benfi ca
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa GREIDE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., para posterior 
contratação.
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Contagem, 05 de novembro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

C.M.A.S.C.

RESOLUÇÃO CMASC Nº. 017/2020

Dispõe sobre o Deferimento das candidaturas dos representantes dos segmentos da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC 
para o processo Eleitoral - Gestão 2021/2023. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem- CMASC, no uso da competência que lhe foi conferida pela Lei Municipal de Nº 4507, de 29/12/2011, que 
dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e dá outras providências, e:

CONSIDERANDO a Resolução  do CMASC 012/2020, que dispõe sobre o Edital do Processo Eleitoral dos Representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem – CMASC, Gestão 2021/ 2023 e suas alterações; 

CONSIDERANDO a Resolução do CMASC 011/2020, que Institui a Comissão Organizadora do processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, para a Gestão 2021/2023, 

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar público, após análise da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, as candidaturas deferidas dos representantes dos segmentos da Sociedade Civil do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC para o processo eleitoral - Gestão 2021/2023.

Art 2º. Foram deferidos as candidaturas para os seguintes segmentos: 

I   - Entidades e Organizações de Assistência Social:

NOME DA ENTIDADE NOME DO TITULAR  REPRESENTANTE

1 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCÍPE José William da Silva

2 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II Ronívia Soares de Oliveira

3 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM Vilmo Rodrigues dos Santos

4 NUCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA – NIC Juslaine Aparecida Ribeiro da Silva de Carvalho

5 CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Gilssara Gilma Ferreira

6 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MONTE HOREBE Maria José Alves de Macedo

7 INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO Vanessa Aparecida Rezende Fernandes

8 ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR Carlos Alberto Vieira Junior

9 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA Lisía Valéria Almeida Reis Ferraz

10 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CONTAGEM Geraldo de Oliveira

11 ACÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N.S.DO PERPETUO SOCORRO Abel Borges do Carmo

12 LAR MARIA CLARA Maria das Graças Campos

II  - Entidades de Trabalhadores do Setor:

NOME DA ENTIDADE NOME DO TITULAR   REPRESENTANTE

1 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP – 4ª Região Gabrielly Dolores Rios da Cunha

2
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP – 4ª Região Eliane Lopes dos Santos
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3 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Tatyanna Dias Almeida Machado

4 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Vera  Lucia de Fátima Soares

5 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Patricia de Cássia Silva

6 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Mabel Silva Vieira

7 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Ione Aparecida Teixeira Oliveira

8 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Flávia Braga   Monteiro

9 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -  CRESS – 6ª Região - * Shirlei de Fátima Basílio

* Candidaturas aguardando Parecer do Orgão/Categoria.

III - Representantes de Usuários ou de Organização de Usuários da Assistência Social:

SETOR NOME DO TITULAR 

1 Grupo SCFV -CRAS - SEDE Alice Lourenço dos Santos

2 Serviço Especializado para paessoas em Situação de Rua -  Centro POP Roberto Fonseca Mendonça

3 Serviço Especializado para paessoas em Situação de Rua -  Centro POP Iara Conceição  do Patrocínio

Contagem, 04 de Novembro de 2020. 

MIRALVA GONÇALVES DO AMARAL MORAIS
Presidente – Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem

Transcon

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO/TRANSCON
DISPENSA Nº 017/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018. 
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira para recebimento e tratamento das guias de Multa de Trânsito – RENAINF, através de cobrança bancária com registro.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 1.000,00 (um mil reais).  
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2148 – 339039.64, Fonte: 0157.
VIGÊNCIA: 31/10/2020 à 30/10/2021
Contagem, 27 de outubro de 2020
LEONARDO GONÇALVES REIS
PRESIDENTE DA TRANSCON

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de 1 Termo Aditivo – Processo nº 020/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020. Tipo: menor preço, Regime de execução: 
Empreitada por preços unitários.  Objeto: construção da estrutura (fosso e poço) do elevador de pessoal, eletromecânico sem casa de máquinas com capacidades para 
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800 kg/08 pessoas e dimensões de 1200x1400x2100mm, para atender 05 pavimentos com acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) conforme lei 
9050/05 e demais usuários da Câmara Municipal de Contagem. Objetivo do termo aditivo: 1) Prorrogação de prazo de vigência/execução. 2) Readequação da planilha 
contratual, em função de acréscimos de quantitativos, conforme necessidade que se fez imperativa no bojo do contrato. Contratada: Passos J&R Construções e Em-
preendimentos Ltda. Valor acrescido: R$ 22.275,51(vinte e dois mil duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), o que corresponde a 23,87% do valor 
do contrato primitivo,  conforme detalhamentos dos valores unitários e totais constantes na planilha de custo. Dotação orçamentária n° 01.031.0058.2063.44.90.51 – 
Obras e instalações.  Prorrogação Vigência: 31/10/2020 a 29/11/2020. Contagem/MG, 28/10/2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratifi cação - Dispensa de Licitação nº 21/2020, Processo nº 34/2020. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: FC Atacadista Ltda. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de computador para atender o Plenarinho desta casa 
legislativa. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0058.2062.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente - item da despesa 19 – Equipamentos de Processamentos de 
dados. Valor: R$ 5.199,00 (cinco mil, cento e noventa e nove reais). Ratifi cado: em 05/11/2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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