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CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos n° 369345/2016,394476/2019,455473/2017,455492/2017 e
492553/2017

Assunto :CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS POR SER SUBSTITU-
TO TIBUTÁRIO E ALIQUOTA DE 3%

Recorrente: BRF S.A

Recorrida : Fazenda Publica Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Dos fatos:

A recorrente solicita o calculo do Issqn de obras sobre reforma e ampliação
descritas no RRT Simples n°0000001577750 e na planta gerando um lan-
çamento no valor de R$ 4.520,10, utilizando uma área especificada na
planta/projeto de arquitetura de 352,17m2.

Interpôs recurso relatando que já teria feito o recolhimento do ISSQN na
condição de tomador dos serviços ( Substituto Tributário) através da re-
tenção do imposto efetuada sobre as notas fiscais emitidas pelo prestador
dos serviços, anexando cópias das notas fiscais n°s 03,05,10,18,19,24 e
34.

Pede a anulação do lançamento, juntando no processo notas que compro-
vam o pagamento das competências fiscais da obra, objeto do lançamento
tributário, entretanto não apresenta documentos que levou a reter a alíquo-
ta de 3% mesmo ela não sendo integrante do Simples Nacional.

Voto do relator:

O processo tramitou normalmente, sendo garantido ao recorrente a ampla
defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularidade processual.
A recorrente apresentou o custo total da obra no valor de R$ 680.000,00
gerando uma base de serviços a serem tributados no valor de R$135.
999,93, correspondente a 20% do custo total da obra. A recorrente valeu-
se da alíquota de 3% comprovando o recolhimento por Substituição Tribu-
tária no valor de R$ 4.079,99.

Não foi anexada nenhum documento sobre por quê o recorrente, sendo
substituto utilizou-se da alíquota de 3%, sendo que as atividades executa-
das pelo prestador enquadram-se no item 7.02, parágrafo 1° do artigo 70
do Código Tributário Municipal , sendo que nesse caso a alíquota aplicada
é de 5% descrita no inciso I do artigo 84. Mesmo o tomador sendo pres-
tador domiciliado fora do município não o abstém a aplicação das alíquo-
tas prevista para sua atividade na legislação do município onde ocorreu a
prestação do serviço.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso interposto por preencher
os pressupostos legais,reconhecendo a requerente como substituto, man-
tendo a decisão em primeira instância em sua integra de cancelar o
valor retido R$ 4.079,99 e gerar um credito a compensar com o valor cor-
reto da alíquota, 5% R$ 6.800,00 gerando um ISSQN residual de R$ 2.
720,01.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do co-
legiado, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa mantendo-se
integralmente a decisão de 1º grau.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 22 de Fevereiro de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator
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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos 25 dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove, no Gabinete
da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço Couto
Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Es-
tado de Mato Grosso, às 09:00 horas, o Presidente do Conselho Munici-
pal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, conferiu o
quórum e deu início às atividades declarando aberta a 4ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. O Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos, fez a leitura da Ata da 3ª Sessão Ordinária do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprova-
da por todos os Conselheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da
sessão, devidamente publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípi-
os do Estado de Mato Grosso em 21/01/2019. Em seguida foi realizada
a leitura e apreciação do acórdão referente ao Processo CRF/VG n. 02/
2018 (Petroluz Distribuidora Ltda. x Fisco Municipal – Taxa de Limpe-
za Urbana) Conselheiro Relator Sr. MÁRIO CEZAR DE LIMA (Recurso
Voluntário), o qual foi objeto de conferência e assinatura dos demais Con-
selheiros.Passou-se à apreciação da ordem do dia, sendo que o Sr. Presi-
dente pontuou que foi encaminhado por meio de endereço eletrônico indi-
cado nos autos Pauta de Julgamento da 4ª Sessão Ordinária do Conselho
Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande para os contribuintes/re-
presentantes legais que possuem processos a serem julgados na presente
Sessão. 1) Processo CRF/VG n. 06 (Cardoso & Pinheiro x Fisco Muni-
cipal – ISQQN) Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER (Re-
curso Voluntário): ausente o contribuinte ou seu representante legal, a
Sra. Conselheira Relatora procedeu a exposição do relatório e apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso apresentado pelo recorrente,
mas negando provimento, mantendo integralmente a decisão de 1ª instân-
cia. O voto da Sra. Conselheira Relatora foi acompanhado pelos demais
Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada
entre os Representantes classistas e os servidores do município, votando
por último oConselheiro que presidiu o julgamento.2) Processo CRF/VG
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n. 08 (BRF S.A. x Fisco Municipal – ISSQN) Conselheiro Relator Sr.
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO (Reexame Necessário): ausente o
contribuinte ou seu representante legal, o Sr. Conselheiro Relator proce-
deu a exposição do relatório e apresentação do voto, dando conhecimen-
to ao recurso interposto por preencher os pressupostos legais,mantendo a
decisão em primeira instância em sua integra. O voto do Sr. Conselheiro
Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros, os quais foram pro-
feridos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes classis-
tas e os servidores do município, votando por último oConselheiro que pre-
sidiu o julgamento. 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 assinatura dos demais
Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente apontou a existência de ca-
so omisso no RegimentoInterno, a saber, impedimento legal para o exer-
cício da função de julgamento de membro titular e suplente do Conselho,
sendo que na forma prevista no Regimento Interno foi deliberada entre os
Conselheiros a seguinte ordem de convocação de Conselheiro Suplente,
quando o impedimento ou suspeição para o exercício da função de julga-
mento recair sobre membro titular e suplente do Conselho, representan-
tes dos servidores públicos: I – Suplente da Presidência do Conselho;II –
Suplente do servidor efetivo do Município, vinculado à Secretaria respon-
sável pela administração tributária (Secretaria de Gestão Fazendária); III -
Suplente da Vice-Presidência do Conselho. Ainda, ficou estabelecido que
a deliberação tomada será instrumentalizada por meio de Portaria, a ser
publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Ma-
to Grosso, conforme previsto no Regimento Interno. Em seguida, proce-
deu a distribuição dos processos na seguinte ordem: 1) Processo CRF/
VG n. 11 (Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. x Fisco Municipal –
ISQQN)Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER (Recurso Vo-
luntário); 2) Processo CRF/VG n. 12 (Claudia Auxiliadora de Moraes
Costa – Cartório de Paz e Notas do Capão Grande x Fisco Munici-
pal – ISQQN)Conselheiro Relator Sr.MÁRIO CEZAR DE LIMA(Recurso
Voluntário). Após isso, oSr. Presidente pontou que os Processos CRF/
VG ns. 13 (Aconcágua Empreendimentos Imobiliários x Fisco Municipal -
IPTU), 14 (Davi Pintor x Fisco Municipal -IPTU) e 15 (Davi Pintor x Fis-
co Municipal -IPTU)foram objeto de revisão de ofício pela autoridade fiscal
municipal encarregada do lançamento do tributo, no momento de apresen-
tação de contrarrazões, sendo por essa razão retirados da atribuição jul-
gadora do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, bem como, indagou

acerca da existência de impedimento para o exercício da função de julga-
mento relacionado aos 02 (dois) processos distribuídos, oportunidade em
que o mesmo declarou-se impedido para julgar oProcesso CRF/VG n. 12
(Claudia Auxiliadora de Moraes Costa – Cartório de Paz e Notas do Capão
Grande x Fisco Municipal – ISQQN), em razão de ter exercido a função
judicante em 1º grau.Em razão do impedimento mencionado será neces-
sário proceder aconvocação de Conselheiro Suplente Sr. JOSÉ CARLOS
CALEGARI FILHO, conforme Decreto n. 41/2018. Por último, foi designa-
da para o dia 28/02/2019, às 09:00 horas, a 5ª sessão ordinária e facultada
a palavra aos demais Conselheiros.Nada a mais havendo a tratarfoi encer-
rada a reunião às 10:30 horas e, eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais será assinada por todos os presentes. Várzea
Grande-MT, 25 de Janeiro de 2019.

CONSELHEIRO ASSINATURA
DANIEL DA SILVA MARTINS NETO
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
ADRIANA SCHLITTER
MÁRIO CEZAR DE LIMA
CÁSSIA REGIS LOPES

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 36, DE FEVEREIRO DE JULHO DE 2.019.

Designar Responsabilidade Técnica pelo Programa de Hiperdia e Saúde
do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o arti-
go 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Designar Responsabilidade Técnica do Programa de Hipertensão,
Diabetes e Saúde do Idoso, pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea
Grande, a servidora Saskia Eduarda Lorenzete Alves, a partir de 11 de fe-
vereiro de 2.019.

Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2.019.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº033/2019

PORTARIA Nº033/2019

Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto - DAE-VG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Complementar
n°1.164/91, que dispõe em seu art. 85;

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares, referente ao mês de Março de 2019, ao servidor abaixo relacionado, a vigorar a partir de:

MATR. SERVIDOR VÍNCULO CARGO PERÍODO AQUISI-
TIVO PERÍODO DO GOZO

578 VILMAR AMARAL DOS
SANTOS EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2017/2018 01/03/2019 a 30/03/2019 (30

dias)
1916 MÁRIO CEZAR DE CARVA-

LHO COMISSIONADO GERENTE PADRONIZAÇÃO E CPBRANÇA -
DGA - 6 2016/2017 01/03/2019 a 30/03/2019 (30

dias)

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 01 de Março de 2019.

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO

Diretor Presidente DAE/VG.
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