
Relatora: Conselheira Cassia Regis Lopes

Ementa

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Empresa Irmão Gela Trans-
portes Ltda-ME, CNPJ: 12.980.913/0001-09, previsto no art. 33 da Lei
Complementar n. 4.354/2018em desfavor da Secretaria Municipal de Vár-
zea Grande/MT, por discordar da decisão de 1ª Instância proferida em 27
de maio de 2019.

O Requerente interpôs recurso voluntário por meio do processo Gespro de
nº 576961 em 18 de fevereiro de 2019 – fls. 02/11. O que por consequên-
cia julgou improcedente os pedidos relativos à o valor do IPTU, que após
realizada a revisão cadastral, com alteração dos parâmetros de cálculo do
IPTU e Taxa de Limpeza conforme o parecer de número 162/2018 com as
devidas fundamentações legais para o cálculo do IPTU e taxa de limpeza
no município de Várzea Grande, manteve o seu posicionamento.

É o relatório.

Voto do relator

Após a análise do processo, em que o requerente solicita a revisão da área
e valor do IPTU, assegurados os direitos do contraditório e da ampla defe-
sa, com observância de todos os prazos e ainda o princípio da legalidade,
temos o que segue:

Mediante documentos apresentados conforme processos de número
501660/2018, 579661/2019, em que foi realizada revisão cadastral, com
alteração dos parâmetros de cálculo do IPTU e Taxa de limpeza.

Considerando o parecer de n.º 162/2018 realizado pela autoridade fiscal,
com as devidas fundamentações legais na qual considero fidedigna.

De acordo com a solicitação do requerente e atendendo o principio da le-
galidade em que nada inovou quanto a solicitação na demanda de revisão
cadastral e respeitando o entendimento da autoridade fiscal.

Assim,dou conhecimento ao recurso apresentado pelo recorrente, mas
nego provimento, mantendo integralmente a decisão de primeira instancia
mantendo a revisão cadastral com alteração nos parâmetros de cálculo de
IPTU e Taxa de Limpeza, e ainda a forma e previsão do cálculo do IPTU
mais Taxa de Limpeza, por preencher os pressupostos legais.

Várzea Grande/MT, 27 de janeiro de 2020.

Cassia Regis Lopes

Relatora Conselheira

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhe-
cer o recurso interposto e negar-lhe provimento, mantendo integralmente
a decisão de primeira instancia e mantendo a revisão cadastral com alte-
ração nos parâmetros de cálculo de IPTU e Taxa de Limpeza, e ainda a
forma e previsão do cálculo do IPTU mais Taxa de Limpeza, por preencher
os pressupostos legais.

Participam da sessão de julgamento os conselheiros: Srº Daniel da Silva
Martins Neto (Presidente), Srº João Paulo Alves de Araújo (Vice-
Presidente), Srª Adriana Schlitter (representante da Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária), Srº Claudio Santos Alves da Silva, (representante
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e, Srª
Cássia Regis Lopes (Representante do Conselho Regional de Administra-
ção – Conselheira Relatora).

Várzea Grande/MT, 21 de Agosto de 2020.

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira Relatora

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice- Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA (IN MEMORIAM)

Conselheiro

PAUTA DE JULGAMENTO DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 21/09/2020

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 19ª Sessão Ordinária será realizada dia 21/09/2020, às 09h00min, por
meio de videoconferência (Google Meet), conforme previsto na PORTA-
RIA Nº 03/CMRF/2020, com a seguinte pauta:

1)Processo CRF/VG n. 73 (Otacílio Borges Canavarros x Fisco Munici-
pal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAU-
LO ALVES DE ARAÚJO);

2) Processo CRF/VG n. 74 (Centro Educacional Ayrton Senna Ltda. –
ME x Fisco Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário e Reexame Ne-
cessário – Conselheira Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES);

3)Processo CRF/VG n. 76 (Banco Santander (Brasil) S/A x Fisco Mu-
nicipal – ITBI – Recurso Voluntário – Conselheira Relatora Sra. ADRI-
ANA SCHLITTER);

4) Processo CRF/VG n. 77 (Aconcágua Empreendimentos Imobiliários
Ltda. x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro
Relator Sr. SAMUEL RICHARD DECKER NETO).

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; 31 de Agostode 2020.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

PORTARIA Nº 185/2020

“Dispõe sobre a concessão do Benefício SALÁRIO MATERNIDADE”.

O Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais
de Várzea Grande/MT - PREVIVAG, JUAREZ TOLEDO PIZZA, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei n.º 2.719/04, que
rege a Previdência Municipal, resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício Salário Maternidade às servidoras abaixo
citadas, com base no Art. 22 da Lei nº 2.719/2004.

ADRIANA ALVES ORMONDE, efetiva no cargo de Professora, matrícula
n. 084418, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de 13/08/2020 até
08/02/2021;

ALINE MARIS ZULIANO DOMINGOS, efetiva no cargo de Professora Ní-
vel Superior, matrícula n. 130560, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, de 09/07/2020 até 04/01/2021;
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