
PORTARIA Nº96/2019/GAB/SMECEL/VG/MT

A Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que constam nas Leis Complementares nº. 3.505/2010, 4.
007/2014, 4.093/2015 e 4.163/2016, 4.189/2017, 4.293/2017,4.335/2018, e, 4.430/2019 que “dispõem sobre a Carreira dos Profissionais da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e dá outras providências”,

RESOLVE:

Enquadrar a Servidora da Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Esporte e Lazer, que possui carreira regida pelas Leis Complementares supracita-
das, com cargo, classe e nível na carreira conforme descrito abaixo:

NOME CARGO DE ORIGEM CARGO / PERFIL DATA ADM Rec/Averb. Todos Efei. C/H. CLASSE NÍVEL
Vanilda Pereira Batista Professor – I a IV Professor – I a IV 30/08/2002 25H C–06

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito financeiro retroativo a partir de 01/05/2019.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 07de Maiode 2019.

Lucimar Sacre de campos

Prefeita Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 05/2019

Processo n.585610/2019.Objeto:Contratação de Empresa Especializada
para a Execução das Obras do Complexo da Orla do Rio Cuiabá em Vár-
zea Grande – MT, contendo Apoio a Obra – Administração de Obra e Ser-
viços gerais, Arquitetura e Elementos de Urbanismo – Edificações, Infraes-
trutura – terraplanagem, Pavimentação, Urbanismo e paisagismo, confor-
me projetos orçamentos anexos, com previsão de realização de sua ses-
são 08 de maio de 2019, às 08h30min (horário local) encontra-se SUS-
PENSO. Os motivos determinantes de sua suspensão se dá à necessida-
de de revisões nos projetos e custos da mesma, conforme demonstrado
no Ofício nº 097/SMVO-VG/2019. Logo que os motivos forem sanados, a
Administração Pública Municipal de Várzea Grande estará publicando a
Reabertura do certame licitatório. O presente documento encontra-se dis-
ponível no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. Várzea Grande - MT, 06 de
maio de 2019. Luiz Celso Morais de Oliveira - Secretário Municipal de
Viação e Obras.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processo CRF/VG n. 11 (Auto Campo Comercio de Veículos Ltda)

Assunto: Auto de Infração 02/ISSQN/2012

Recorrente: Auto Campo Comercio de Veículos Ltda.

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Relatora: ConselheiraADRIANA SCHLITTER

EMENTA

DECRETO MUNICIPAL N. 16/2002, DECRETO MUNICIPAL 131/1993,
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1.178/1991 (CÓDIGO TRIBUTÁ-
RIO MUNICIPAL); ART. 296, II, “B” BURLA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL, CUPOM FISCAL, FALTA DE MOTIVAÇÃO, NÃO FORA NO-
TIFICADO.1 - A descrição do art. 296, II, “b”, estabelece que a multa de 5
UPF´s/VG se dará por livros e ou documentos fiscais, aos que utilizá-los
sem prévia autorização do fisco, se fosse vontade o legislador municipal a
aplicação da multa por documento, o termo seria grafado no singular como
aconteceu em outros casos descritos no próprio artigo 296.

Relatório

Trata-se Recurso Voluntário, interposto pela empresa Auto Campo Comer-
cio de Veículos Ltda, em face da decisão de 1ª instância exarada em 10
de fevereiro de 2014 de fls. 869/873.

A decisão de 1ª instância julgou parcialmente procedente os pedidos do
requerente e reduziu a aplicação da multa para 7.780 cupons fiscais rela-
cionados à prestação de serviços.

Contra a decisão de 1ª instância, o Requerente apresentou o recurso de
fls. 888/928, sendo preliminarmente requerimento para que fosse anulado
o auto de infração nr. 002/ISSQN/2012, tendo em vista que o referido auto
de infração estar maculado por falhas insanáveis a começar pela falta de
motivação; que também deve ser anulado em razão de conter nele dúvi-
das a respeito da quantidade de cupons levado a cálculo e valoração da
multa; trouxe ainda o recorrente informações de que não fora notificado
preliminarmente nos termos do art. 313 do CTM, fato este segundo afirma
viabilizaria direitos à recorrente que lhe foram sumariamente suprimidos;
alega o recorrente no mérito que o cálculo da multa é equivocado, pois le-
vou em consideração a quantidade dos cupons emitidos e não o ato infra-
cional em si.

Às fls. 931/932 a autoridade fiscal responsável pelo lançamento se mani-
festou pela manutenção do AIIM.

É o relatório

.

VOTO DO RELATOR ORIGINÁRIO

Trata-se de Reexame Necessário justificado pelo art. 40 da Lei Municipal
de nº 2.113/1999, em face da decisão de 1ª instância exarada em 10 de
fevereiro de 2014 de fls. 869/873.

A i. decisão de 1ª instância julgou parcialmente procedente a defesa ou
impugnação apresentada pelo autuado e reduziu a aplicação da multa pa-
ra 7.780 cupons fiscais relacionados à prestação de serviços. Vale ressal-
tar que, para tanto, houve a análise e anuência da autoridade fiscal encar-
regada pelo lançamento às fls. 864/865. Tudo conforme relatório, o qual
considero verídico.

Contra a decisão de 1ª instância, o Requerente apresentou o recurso de
fls. 888/928.

Às fls. 931/932 a autoridade fiscal responsável pelo lançamento se mani-
festou pela manutenção do AIIM com as retificações apresentadas às fls.
864/865.

Diante do relatório, decido:

Os pressupostos legais do contraditório e da ampla defesa foram assegu-
rados ao contribuinte.

Não houve cerceamento do direito de defesa de qualquer ordem.

O contribuinte, ciente da decisão de 1ª instância apresentou recurso, mas
não trouxe nenhuma justificativa ou prova que pudesse alterá-la. Já que
todos os fatos ora apresentados já foram analisados naquele momento.
Assim, dou conhecimento ao recurso, mas nego provimento, mantendo in-
tegralmente a decisão de 1ª instância de fls. 869/873.
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Várzea Grande/MT; 26 de Fevereiro de 2019.

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR

Exmos Conselheiros:

Constam nos autos deste Recurso Voluntário, interposto pela empresa Au-
to Campo Comercio de Veículos Ltda, preliminarmente requerimento para
que seja anulado o auto de infração nr. 002/ISSQN/2012, tendo em vista
que o referido auto de infração estar maculado por falhas insanáveis a co-
meçar pela falta de motivação.

Sabe-se que a falta de motivação é causa de nulidade do auto de infração,
todavia, constata-se nele os requisitos que dão aptidão para sua formação
e lavratura, tanto que possibilitou a longa e valiosa manifestação da parte
recorrente.

É razoável perceber nos documentos juntados neste feito, que a lavratura
do auto de infração se deu em razão de que o recorrente utilizou cupons
fiscais indevidamente, não amparados pela legislação municipal, e mais
ignorando as determinações legais no sentido de emissão de notas fiscais
de prestação de serviço, outrossim, percebe-se que foi destacado no re-
ferido auto de infração o local, dia e hora da lavratura, identificado e qua-
lificado o contribuinte, descrição dos fatos, valores, etc. portanto, a meu
sentir constou os elementos suficientes para determinação da infração e
do contribuinte infrator, tendo sido inclusive assinado pelo mesmo.

Assim sendo entendo ser improcedente os pedidos do Recorrente.

Informa inda o Recorrente que o auto de infração deve ser anulado pois
contém nele dúvidas a respeito da quantidade de cupons levado a cálculo
e valoração da multa, pois após apresentação de peça inaugural adminis-
trativa em primeira instancia, em sede de contestação houve reconheci-
mento de falha e redução da quantidade de cupons e consequentemente
do valor cobrado. Alega que tal fato tornou duvidoso o referido auto de in-
fração.

É plausível trazer, que a decisão de Primeira Instancia foi de acatar PAR-
CIALMENTE OS PEDIDOS do recorrente, restando improcedentes as de-
mais súplicas. E agiu certo o julgador, pois o recorrente utilizando do seu
ônus legal, ao apresentar suas provas, trouxe aos autos comprovações ro-
bustas de que vários cupons foram utilizados para venda de mercadorias
o que de fato diminuiria a quantidade de cupons considerados pelo agente
público autuante, porém, de outra mão, em flagrante auto denúncia, trouxe
o cometimento de infração pela utilização de cupons para venda de mer-
cadorias em contramão da legislação regente.

Tenho que a procedência parcial dos pedidos do recorrente não lhe asse-
gura irregularidade total do auto do infração lavrado a ponto de anulá-lo,
pois conforme dito alhures o recorrente é prestador de serviços e pela in-
fração de utilizar cupons fiscais à margem da legislação municipal configu-
ra ilegalidade tributária passível de multa nos termos do art. 296, II “b” do
CTM (Código Tributário Municipal).

Nestes termos entendo ser improcedente os pedidos do recorrente tam-
bém neste item.

Trouxe ainda o recorrente informações de que não fora notificado prelimi-
narmente nos termos do art. 313 do CTM, fato este segundo afirma viabili-
zaria direitos à recorrente que lhe foram sumariamente suprimidos.

Destaca-se que o art. 313 do Código Tributário Municipal.

Art. 313 - Verificando-se omissão não dolosa ou qualquer infração de lei
ou regulamento fiscal, de que possa resultar evasão de tributo, será ex-
pedida contra o infrator notificação preliminar para que, no prazo de 8 (oi-
to) dias, regularize a situação.

Percebe-se claramente que o referido artigo regula atos do contribuinte
que de forma não dolosa omite ou inflige a lei ou regulamento fiscal, cuja

omissão possa resultar em evasão de tributo, situação esta não correspon-
dente ao constante no auto de infração, pois neste há imposição de multa
por descumprimento de obrigação acessória e não de evasão de tributo.
O próprio recorrente afirma em sua petição que “Dessa maneira, não tem
verificado dolo, muito menos evasão de tributo”, incabível portanto, a ne-
cessidade de notificação preliminar requerida.

Dessa forma rejeito os argumentos do recorrente.

Alega o recorrente no mérito que o cálculo da multa é equivocado, pois
levou em consideração a quantidade dos cupons emitidos e não o ato in-
fracional em si, descrito na lei que seria “por documentos fiscais sem au-
torização do Fisco”.

A meu sentir o direito assiste ao recorrente neste item, pois a descrição
do art. 296, II, “b”, que transcrevo abaixo, estabelece que a multa de 5
UPF´s/VG se dará: por livros e ou documentos fiscais, aos que utilizá-los
sem prévia autorização do fisco, percebo que se fosse vontade o legisla-
dor municipal a aplicação da multa por documento, o termo seria grafado
no singular como aconteceu em outros casos descritos no próprio artigo
296; ex. no item “I”, “d)”, no próprio item “II”, “c)” etc.

Art. 296 - Ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, ao descumprimen-
to das obrigações acessórias serão aplicadas as seguintes penalidades:

I – Multa de 02 (duas) UPF/VG:

(...)

d) por documento fiscal emitido fora da ordem seqüencial de numeração;

(...)

II - Multa de 05 (cinco) UPF/VG:

(..)

b) por livros e ou documentos fiscais, aos que utilizá-los sem prévia au-
torização do Fisco;

c) por documento fiscal, aos que, com intuito de dificultar a ação do fisco,
indicarem nome de tomador de serviço diverso daquele a quem realmente
o serviço for prestado, ou omitirem informações na Nota Fiscal de Serviços
que dificultem a verificação de seus destinatários e da ocorrência do fato
gerador e dos serviços efetivamente prestados, prejudicando desta forma
os procedimentos fiscais para apuração de possíveis irregularidades;

Em razão disso acolho as razões do recorrente neste item para prover seu
pedido, de forma que o cálculo relativo à multa pela emissão de Cupons
fiscais em desacordo com a lei se execute no máximo de 5 UPF´s/VG; da
mesma forma seja aplicada multa de 5 UPF´s/VG pela falta do registro dos
4 livros de prestação se serviços do ano de 2007 até 2010.

Portanto, diante de todas as alegações trazidas pelas partes externo o
meu voto singular de acordo com a convicção formada em face das provas
produzidas neste processo administrativo.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso interposto por preencher
os pressupostos legais, e no mérito dou-lhe parcial provimento para esta-
belecer o limite máximo de multa a ser aplicada no presente caso seja em
valor não superior a 5 UPF´s para o cálculo relativo à multa pela emissão
de Cupons fiscais em desacordo com lei, da mesma forma seja aplicada
multa de 5 UPF´s/VG pela falta do registro dos 4 livros de prestação se
serviços do ano de 2007 até 2010.

Várzea Grande/MT; 28 de Fevereiro de 2019.

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

VOTO DIVERGENTE - VOTO DIVERGENTE VENCIDO

Peço vênia a Eminente Relatora, Sra. Conselheira Adriana Schlitter, para
discordar da solução dada.

Enxergo que após o Decreto Municipal n. 16/2002, o qual em seu artigo
13 revogou as disposições em contrário e em especial as contidas no art.
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89 e seguintes do Decreto Municipal 131/1993, não seria mais possível a
emissão de cupom de máquina registradora (cupom fiscal), conforme pre-
via no revogado art. 100.

Assim é que vislumbro não ser possível invocar o art. 13, § 1º do Decreto
Municipal n. 51/2008, o qual permite ao contribuinte solicitar ao Fisco Mu-
nicipal a utilização de nota fiscal diferente da prevista no caput do citado
artigo, a saber, Nota Fiscal – Série 2, mas constante da legislação munici-
pal.

Com efeito, a utilização de cupom fiscal caracteriza verdadeira burla a le-
gislação tributária municipal, passível a meu ver de enquadramento na hi-
pótese prevista no art. 296, II, e, da Lei Complementar Municipal n. 1.178/
1991 (Código Tributário Municipal):

Art. 296 - Ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, ao descumprimen-
to das obrigações acessórias serão aplicadas as seguintes penalidades:

(...)

II - Multa de 05 (cinco) UPF/VG:

e) por documento, quando o mesmo estiver em desacordo com aquele ins-
tituído pela legislação tributária;

Assim, em razão da divergência no enquadramento legal da infração, bem
como, renovando o pedido de vênia a eminente Relatora, voto pela proce-
dência do pedido na forma delineada no recurso apresentado.

Várzea Grande/MT; 28 de Fevereiro de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, o Conselho Municipal de Recurso Fiscal de
Várzea Grande/MT, na conformidade da ata dos julgamentos, por maioria,
deu conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos
legais, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para estabelecer o
limite máximo de multa a ser aplicada no presente caso seja em valor não
superior a 5 UPF´s para o cálculo relativo à multa pela emissão de Cupons
fiscais em desacordo com lei, da mesma forma no que se refere à falta do
registro dos 4 livros de prestação de serviços do ano de 2007 até 2010,
nos termos do VOTO DIVERGENTE VENCEDOR do Conselheiro Sr. MÁ-
RIO CEZAR DE LIMA, representante da OAB/MT, acompanhado pelos vo-
tos dos Srs. Conselheiros JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO, Vice- Pre-
sidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais e CÁSSIA REGIS LO-
PES, representante do CRA/MT, vencidos os Srs. Conselheiros ADRIANA
SCHLITTER (Relatora Originária), representante da Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária e DANIEL DA SILVA MARTINS NETO, Presidente
do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Várzea Grande, 28 de Fevereiro de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NE-
TO JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal
de Recursos Fiscais

Vice- Presidente do Conselho Munici-
pal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER
Conselheira

CÁSSIA REGIS LOPES
Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA
Conselheiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.
10/2019

Processo n.587226/2019.Objeto:seleção e contratação de empresa de
engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação da EMEB
“Prof. AntonioSalústio Areias”, localizada na Avenida Leôncio Lopes, s/nº,
Bairro: Capela do Pissarrão no Município de Várzea Grande/MT, atenden-
do aos critérios do padrão SMECEL/VG, com intervenção em área aproxi-
mada de 1.813,89m², contemplando os serviços demolição e ampliação da
cozinha e refeitório, execução de pintura interna e externa, revestimento
cerâmico, instalações hidráulicas e elétricas, reforma da quadra poliespor-
tiva e pintura de esquadrias metálicas, incluindo fornecimento de materi-
ais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas nes-
te termo e seus anexos. Abertura prevista para dia 16 de maio de 2019,
às 14h30min (horário local), Foi PRORROGADA para dia 28/05/2019às
08h30min (horário local).Tal prorrogação faz-se necessária, tendo em
vista a necessidade de retificação da planilha orçamentária, projeto básico
e edital.Várzea Grande - MT, 06 de maio de 2019. Silvio Aparecido Fide-
lis - Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

AVISO DE RESULTADODE ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N. 04/2019

Processo n.572908/2019.Objeto:Contrataçãode empresa no ramo de en-
genharia destinada a reforma e adequação da unidade de saúde centro
de controle de zoonozes, localizada na rua 42, esquina com a rua 01,
S/N, loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande-MT. Após analises a
CPL ACATA o parecer da Equipe técnica da Secretaria Municipal de Saú-
de, tendo em vista que são os responsáveis pelo Projeto Básico e deten-
tores do conhecimento técnico da área, e DECLARA:HABILITADAS as
empresas: CEIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ:
17.338.760/0001-06, TITANIUM ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 20.
103.907/0001-93, M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME CNPJ: 24.
069.344/0001-15, WN CONTRUÇOES LTDA – ME CNPJ: 19.699.306/
0001-06, REGIANE GONÇALVES CARVALHO EIRELI – EPP CNPJ: 26.
574.991/0001-00, CONSTRUTORA E LIMPADORA 1001 LTDA - EPP
CNPJ: 03.066.383/0001-99, R M ENGENHARIA EIRELI – ME CNP: 30.
195.839/0001-93, GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
ME CNPJ: 12.619.217/0001-63, PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI - ME CNPJ: 09.576.427/0001-07 e MONTE MORIA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL - EPP CNPJ: 19.762.865/0001-13.INABILITADA a licitante:
CONSTRUTORA KULUENE EIRELI CNPJ: 13.147.763/0001-01 por de-
satendimentos ao Instrumento Convocatório.A CPL abre prazo para in-
terposição de recurso, contra a decisão proferida, em conformidade com a
Lei 8.666/93 e o edital no item 12.1. A ata da presente sessão está dispo-
nível no site: www.varzeagrande.mt.gov.br, Várzea Grande, 06 de maio de
2019, Aline Arantes Correa - Presidente CPL

PORTARIA Nº 463/2019

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art.
1° da Portaria Interna n° 007/2017 de 04 de Janeiro de 2017.

RESOLVE

Conceder Férias regulamentares, referente ao mês de Maio a Julho/2019, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei
Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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