
tos e trinta e quatro reais). UO: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
FONTE: 0101. VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura, prazo que a contra-
tada deverá entregar os objetos de acordo com a necessidade da Secre-
taria, sendo vedada sua prorrogação. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do
Contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos que
designa neste ato, na função de titular, o servidor RICARDO AUGUSTO
DE O. SOUZA, inscrito no CPF n. 495.412.001-25; e, na função de suplen-
te o servidor ATONY HELENO COSTA DE PINHO, inscrito no CPF n. 051.
296.869-18.

DATA DE ASSINATURA: 25.11.2021

BRENO GOMES

Secretaria de Serviços Públicos

Contratante

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratada

PORTARIA Nº 044/ CORREG. GERAL/ 2020.

O Corregedor Geral da Guarda Municipal de Várzea Grande, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 4.108/2015,
de 12 de novembro de 2015, Lei Complementar nº. 4.180/2016, de 30 de
dezembro de 2016, e pelo Decreto nº. 80 de 17 de dezembro de 2015;

Considerando o Requerimento de 26 de novembro de 2021, do Membro
Responsável encarregado de apurar os atos e fatos constantes da Sindi-
cância nº 006/2021, Processo 0200, solicitando o sobrestamento do refe-
rido procedimento.

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR o Sobrestamento da Sindicância nº 006/2021 em
trâmite no âmbito da Corregedoria Geral, com a consequente SUSPEN-
SÃO da contagem do prazo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 26 de novembro de 2021.

Evandro Homero Dias

Corregedor Geral – GMVG

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo: Gespro nº 705408/21 - CRF/VG n. 89

Recorrente:SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A.

Assunto: Embargos de Declaração

Relator: Conselheiro Rodrigo Yawata Chagas

Ementa:ÁLVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO
2021. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE ANUAL.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto em desfavor do acórdão proferido em
desfavor do acórdão proferido por este Conselho de Recursos Fiscais, re-
ferente ao processo CRF/VG n º 89, proposto pela empresa SPE Conces-
sionária Aeroeste Aeroportos S.A.

Dos apontamentos do embargante:

1. Que este Conselho não reconheceu o questionamento de cobrança em
duplicidade pelo mesmo espaço, tanto da recorrente como das demais
empresas que atuam no aeroporto; 2. Que a informação de lançamento
em duplicidade foi obtidaposteriormente à apresentação da contestação
em primeira instância, deste modo deve ser observado o disposto no

art.33, § 2º, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 4.354/18; “Art. 33,
§2º - As questões de fato, não alegadas em primeira instância, poderão
ser suscitadas no Recurso Voluntário, se o recorrente provar que deixou
de fazê-lo por algum dos seguintes motivos: ... II - refira-se a fato ou a di-
reito superveniente, e;” 3. Requer que o Conselho se manifesteexpressa-
mente acerca do caso de duplicidade de cobrança pelo mesmo espaço; 4.
Requer que o Conselho se manifeste sobre o montante a ser pago pela
Recorrente, nos termos dos artigos 44 e 45, inciso I, alínea “a” da Lei Com-
plementar Municipal nº 4.354/18: “Art. 44 - As decisões definitivas, ressal-
vada disposição expressa em contrário, serão cumpridas dentro do prazo
de 10 (dez) dias, contados da data em que, tomando-se definitivas, hajam
sido intimadas as partes no processo. Art. 45 - O cumprimento das deci-
sões consistirá: I - se favoráveis à Fazenda:

a)no pagamento da quantia fixada na decisão exequenda;”

5. Requer que esclareça se, no caso, serão devidos juros e multa pela Re-
corrente. 6. Questiona se é beneficiária dos benefícios da recuperação fis-
cal instituídos na lei ou dos descontos aplicáveis ao pagamento tempesti-
vo, devido a partir da ciência de decisão administrativa definitiva.

Diante dos apontamentos realizados pela embargante, passo a decidir:

ANÁLISE DOS FATOS

Os Embargos de Declaração foram propostos com base no art. 42 da Lei
Complementar Municipal nº 4.354/18:

“Art. 42 - Sendo a decisão omissa, obscura ou contraditória, as partes po-
derão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, da ciência do acórdão, para
que o Conselho sane a omissão, esclareça o ponto obscuro ou elimine a
contradição.”

Conforme dispõe o § 2º do art. 42 da Lei Complementar Municipal nº 4.
354/18, foi oportunizado ao Núcleo de Alvará a manifestação referente aos
embargos de declaração.

“Art. 42, § 2º - O relator intimará o embargado para, querendo, manifestar-
se, no prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste sobre os embargos
opostos, e, posteriormente, apresentará os embargos em mesa na sessão
subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão,
será o recurso incluído em pauta automaticamente.”

Destaca-se que o Núcleo de Alvará emitiu manifestação quanto aos Em-
bargos de Declaração.

Inerente ao requerimento de manifestação acerca do caso de duplicidade
de cobrança no mesmo espaço, destacamos que mesmo informando que
o erro da base de cálculo não foi objeto de contestação em 1ª instância,
não podendo ser apresentada a alegação no Recurso Voluntário, a deci-
são deste Conselho deixou claro em sua decisão que a área ocupada pela
empresa, de 175.432,95 m², foi declarada pelo contribuinte em seu alvará
inicial e que a área do estacionamento, não foi utilizada para compor o al-
vará da recorrente.

Ressalta-se que a esta área foi declarada pelo contribuinte quando do pe-
dido de Alvará Inicial, conforme demonstrado abaixo:

Quanto às demais empresas que se encontram no complexo do aeroporto,
contatou-se que foram excluídas da área utilizada pela requerente.

Ficou atestado que o complexo do aeroporto contém uma área total muito
superior a 175.432,95m², conforme demostra abaixo no mapa o tamanho
total do complexo do aeroporto:

Concernente à incidência de juros e multa do valor devido, o Código Tribu-
tário Municipal, Lei nº 1.178/91, art. 148, § 1º, determina que o recolhimen-
to espontâneo feito fora do prazo sujeitará a multa de 2%(dois por cento)
e juros de 1%(um por cento) ao mês, vejamos:

“Art. 248 - O lançamento, a cobrança, a fiscalização, o parcelamento e o
recolhimento dos tributos far-se-á na forma e nos prazos estabelecidos na
legislação tributária do Município.
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§ 1º - O recolhimento espontâneo, feito fora do prazo regulamentar, sujei-
tará o contribuinte aos seguintes acréscimos:

I - multa de mora de 2%(dois por cento) sobre o valor do crédito devido
e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do dia
imediatamente seguinte ao de seu vencimento;

II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor
do crédito devido e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamen-
te, a partir do dia imediatamente seguinte ao de seu vencimento, conside-
rado como mês completo qualquer fração dele.”

Não obstante, a Lei Complementar Municipal nº 4.354/2018, art. 10, es-
tabelece que para fazer cessar a multa e juros incidentes sobre o crédito
tributário (refere-se ao artigo 248 do CTM) o contribuinte deve fazer o de-
pósito administrativo da importância questionada.

“Art. 10. O sujeito passivo poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a
aplicação dos acréscimos de mora e de atualização monetária, desde que
efetue o depósito administrativo da importância questionada, em conta de-
signada pela Superintendência de Receita.

§ 1º Na hipótese de depósito parcial, os acréscimos incidirão sobre as par-
celas não depositadas.

§ 2º As quantias depositadas serão corrigidas monetariamente, de acordo
com os índices oficiais adotados para atualização dos débitos tributários.

§ 3º A atualização monetária cessará no mês da regular intimação do inte-
ressado para receber a importância a ser restituída.

§ 4º Providos a impugnação ou o recurso e após o encerramento da ins-
tância administrativa, a quantia depositada será devolvida ao contribuinte,
na hipótese da impossibilidade de compensação tributária, na forma da le-
gislação aplicável.”

Destarte, diante da falta de depósito, conforme explanado, aplicar-se-á ao
crédito tributário ora impugnado a incidência de multa de 2%(dois por cen-
to) e juros de 1%(um por cento) ao mês.

O valor para pagamento na data de 30/09/2021, considerando juros e mul-
ta até a data citada, perfazia o montante de R$ 550.248,73 (quinhentos de
cinquenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).

Atinente ao questionamento quanto ao benefício para pagamento tempes-
tivo, A norma vigente do Programa de Recuperação Fiscal é a Lei Com-
plementar n° 4.676/2021, onde em seu art. 3º, esclarece que o benefício
fiscal alcança apenas créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido
até 31 de dezembro de 2020.

“Art. 3º Fica mantido o Programa de Recuperação Fiscal do município de
Várzea Grande, para o exercício 2021, destinado a promover a regulariza-
ção de créditos tributários municipais, cujo o fato gerador tenha ocorrido
até 31 de dezembro de 2020.”

A taxa, ora discutida, não possui benefício fiscal instituído em lei, haja vista
o fato gerador ter ocorrido no mês de janeiro de 2021.

Ressalta-se que a Lei que consta no Termo de Intimação encaminhado ao
contribuinte é a Lei n° 4.566/2019, esta trata das mesmas condições de
parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal da Lei atual n° 4.676/
2020, a única diferença é que aquela incluía apenas os créditos cujo fa-
to gerador tivesse ocorrido até 31 de dezembro de 2019. Assim, deve-se
desconsiderar a Lei n° 4.566/2019 pelo fato da norma vigente ser a Lei
Complementar n° 4.676/2020.

Ante o exposto, nego provimento para manter os lançamentos do Alvará
referente ao ano 2021, inerente ao imóvel sito à Avenida Governador João
Ponde de Arruda, Jd. Aeroporto, s/nº (Aeroporto Internacional Marechal
Rondon), no município de Várzea Grande/MT.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Relator Conselheiro

RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº. 16/2021

Processo nº 769720/2021. Objeto: aquisição 123 (cento e vinte e três)
Mesas interativa com tela sensível ao toque, digital, interativa e multidis-
ciplinar, com ecossistema de atividades digitais, juntamente com o forne-
cimento de licenças de uso perpétuas dos softwares plataforma Playtable
S2 de jogos educacionais, compatíveis com mesa Tablet Play Move S2 em
conformidade com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as dire-
trizes municipais curriculares da Educação Básica para atender as neces-
sidades da Rede Municipal de Ensino de Várzea Grande /MT, com o va-
lor global de R$ 2.324.700,00 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil
setecentos reais), sendo o valor unitário de R$ 18.900,00 (dezoito mil no-
vecentos reais), para 123 unidades de mesas interativa. Vigência 12 (do-
ze) meses, a partir da data de sua assinatura. Documento está disponível
no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. Várzea Grande-MT, 25 de novem-
bro de 2021. Silvio Aparecido Fidelis- Secretário Municipal de Educa-
ção, Esporte e Lazer.

PAUTA DE JULGAMENTO DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 15/12/2021

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com base no
art. 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, faz saber que
a 34ª Sessão Ordinária será realizada dia 15/12/2021, às 09h00min, na
Secretaria de Gestão Fazendária, sala de reunião, com a seguinte pauta:

1 – Processo CMRF n° 92–A c de Almeida & Cia Ltda (gespro 722016/21)
x Fisco Municipal – Alvará – Conselheira RelatoraMilva Alessandra Cava-
lheiro;

2 – Processo CMRF n° 96–Selprom Tecnologia Ltda – Epp (gespro
748441/21) x Fisco Municipal – ISSQN – Conselheira RelatoraAdriana
Schlitter;

Nos termos da PORTARIA Nº 03/CMRF/2020:

a) o pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio do
correio eletrônico conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2
(dois) dias úteis antes do início da sessão de julgamento, especificando o
número do processo, data do julgamento, o requerente e o número do seu
telefone;

b) o envio de memorial poderá ser realizado por meio do correio eletrônico
conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2 (dois) dias úteis an-
tes do início da sessão de julgamento, especificando o número do proces-
so, data do julgamento e o requerente.

Várzea Grande; 26 de novembrode 2021.

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Processo CRF/VG n. 52 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal (Gespro 453473/17; 549820/18 e 539782/18)
– IPTU – Recurso Voluntário)

Certifico e dou fé que do acordão de fls. 646/647, publicado no Jornal Ofi-
cial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 28/09/2021,
com intimação às partes do seu teor, nos termos do Termo de Intimação
de Decisão de fls. 39/41 (Gespro 549820/18), até a presente data não
foi interposto qualquer embargo de declaração, previsto no art. 42 da Lei
Complementar Municipal n. 4.354/2018, de acordo com consulta no siste-
ma Gespro, tendo transitado em julgado em 13/10/2021.
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