
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no Ga-
binete da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Pa-
ço Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso, às 15:00 horas, o Presidente do Con-
selho Municipal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Ne-
to, conferiu o quórum, deu início às atividades declarando aberta a 17ª
Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em segui-
da foi realizada a leitura e apreciação dos seguintesacórdãos:1) Processo
CRF/VG n. 27 - OAA Empreendimentos Ltda. x Fisco Municipal– IPTU
(550879/18) (Embargo de Declaração) – ConselheiroRelator Sr. CLÁU-
DIO SANTOS ALVES DA SILVA; 2) Processo CRF/VG n. 66 (Instituto
Varzeagrandense de Educação xFisco Municipal – ISSQN – Recurso
Voluntário) – Conselheira RelatoraSra. ADRIANA SCHLITTER; 3) Pro-
cesso CRF/VG n. 67(Eurocicla Recicladora de Sucatas Ltda –Me x Fis-
co Municipal – Alvará de Localização e Funcionamento (ReexameNe-
cessário) - Conselheiro Relator Sr. CLÁUDIO SANTOS ALVESDA SIL-
VA, os quais foram objeto de conferência e assinatura dos demais Conse-
lheiros. O Sr. Presidente esclareceu que será providenciada a publicidade
do citado julgado, com a publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Mu-
nicípios do Estado de Mato Grosso, bem como, que após isso será dada
ciência as partes integrantes da lide processual.Em seguida, o Sr. Presi-
dente fez a leitura da Ata da 16ªSessão Ordinária do Conselho Municipal
de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos os Con-
selheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da sessão, devidamente
publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso em12/02/2020. Passou-se à apreciação da ordem do dia, sendo
que o Sr. Presidente pontuou que foi encaminhado por meio de endereço
eletrônico indicado nos autos Pauta de Julgamento da 17ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande para os
contribuintes/representantes legais que possuem processos a serem jul-
gados na presente Sessão.1) Processo CRF/VG n. 63 (MRV Prime Cha-
pada Oriente Incorporações SPE Ltda. x Fisco Municipal – ISSQN –
Recurso Voluntário) - Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES
DE ARAÚJO: não houve declaração de impedimento para o exercício da
função judicante de nenhum Conselheiro, bem como, comparecimento do
contribuinte/representante legal. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a ex-
posição do relatório e a apresentação do voto, dando conhecimento ao re-
curso interposto por preencher os pressupostos legais, e no mérito negou
provimento aos pedidos. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompa-
nhado pelos demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmen-
te, de forma alternada entre os Representantes classistas e servidores do
município, votando por último o Conselheiro que presidiu o julgamento.2)
Processo CRF/VG n. 57 (Marcos Alberto Viola xFisco Municipal – IS-
SQN – Recurso Voluntário) – Conselheiro RelatorSr. CLÁUDIO SAN-
TOS ALVES DA SILVA(IN MEMORIAM):não houve declaração de impe-
dimento para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro, bem
como, comparecimento do contribuinte/representante legal. O Sr. Conse-
lheiro Relator procedeu a exposição do relatório e a apresentação do voto,
dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos
legais, e no mérito negou provimento aos pedidos. O voto do Sr. Conse-
lheiro Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros, os quais foram
proferidos verbalmente, de forma alternada entre os servidores do muni-
cípio e Representantes classistas, votando por último o Conselheiro que
presidiu o julgamento. 3) Processo CRF/VG n. 64(JenzProchnow x Fis-
co Municipal – IPTU – Reexame Necessário) – Conselheira Relatora
Sra. CÁSSIA REGIS LOPES: o citado processo foi retirado de pauta e de-
volvido para ser julgado em 1º grau; 4) Processo CRF/VG n. 70 (Depar-
tamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande - Consul-
ta Tributária) – Conselheiro Relator Sr. DANIEL DA SILVA MARTINS
NETO: O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição dos questiona-
mentos da Consulta Tributária, bem como, submeteu-a nos termos da Lei

Complementar Municipal n. 4.354/2018 para análise e aprovação dos de-
mais Conselheiros. O parecer do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado
pelos demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de for-
ma alternada entre os Representantes classistas e servidores do municí-
pio;5) Processo CRF/VG n. 71 (Mato Grosso Serviços de Vistoria Ltda.
– EPP x Fisco Municipal – ISSQN - Recurso Voluntário) – Conselheira
Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER: A Sra. Conselheira Relatora soli-
citou retirada de pauta do processo.Após a apreciação da ordem do dia,
o Sr. Presidente mencionou que o acórdão será lavrado pelo Relator ou,
se vencido, pelo Conselheiro que proferiu o primeiro voto no sentido que
prevaleceu até a próxima sessão de julgamento, para conferência e assi-
natura dos demais Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente procedeu
a distribuição dos processos na seguinte ordem:1) Processo CRF/VG n.
37 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Muni-
cipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. CLÁUDIO
SANTOS ALVES DA SILVA - IN MEMORIAM); 2) Processo CRF/VG n.
47 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Mu-
nicipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. CLÁU-
DIO SANTOS ALVES DA SILVA - IN MEMORIAM); 3) Processo CRF/
VG n. 69 (Centrais Elétricas Matogrossense S/AEnergisaMato Grosso
Distribuidora de Energia S.A – ISSQN – Reexame Necessário - Con-
selheira Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES); 4) Processo CRF/VG
n. 71 (Mato Grosso Serviços de Vistoria Ltda. – EPP x Fisco Munici-
pal – ISSQN - Recurso Voluntário) – Conselheira Relatora Sra. ADRI-
ANA SCHLITTER.Após isso, oSr. Presidenteindagou acerca da existên-
cia de impedimento para o exercício da função de julgamento relacionado
aos processos anteriormente distribuídos, oportunidade em que o Sr. Con-
selheiro Presidente manifestou-se pelo impedimento em relação aos pro-
cessos CRF/VG ns. 37 e 47. Por último, foi designada para o dia 20/03/
2020, às 15:00 horas, a 18ª sessão ordinária e facultada a palavra aos de-
mais Conselheiros.Nada a mais havendo a tratar foi encerrada a reunião
às 16:07 horas e, eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais será assinada por todos os presentes. Várzea Grande-MT,
24 de Agosto de 2020.
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COVID-19: DECRETO Nº 60, DE 26 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo final para requerimento da isenção
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e dá outras Providências.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande -
MT, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, em seu artigo 69, inciso VI, e;

CONSIDERANDO as medidas temporárias de prevenção e enfrentamento
da emergência de saúde pública de abrangência internacional, decorrente
do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Poder Executivo orientou as pessoas a evitarem
locais públicos para o controle da pandemia do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o prazo para requerimento da isenção iniciou-
se em 04 de maio de 2020, no auge das restrições impostas pelo Poder
Executivo para o controle da pandemia;

CONSIDERANDO a Decretação de Lockdown pelo Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso; e

CONSIDERANDO que o Poder Executivo de Várzea Grande reduziu o ho-
rário de atendimento ao público e determinou o trabalho remoto (home of-
fice) a um percentual considerável de seus servidores.
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