
TIPO: Menor preço global por lote

OBJETO: Futura e eventual contratação de empresa especializada no for-
necimento de equipamentos de Pitometria, para atender a demanda do
Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande – MT.

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE ÚNICO

A empresa MECALTEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 66.977.
489/0001-64, foi a VENCEDORA para o lote, fechou com valor de R$ 33.
876,00 (trinta e três mil oitocentos e setenta e seis reais).

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições resolve ADJUDICAR e
HOMOLOGAR o presente processo Licitatório referenciado que se desen-
volveu nos estritos termos da legislação vigente, acolhendo a analise e a
conclusão da Pregoeira e parecer da Procuradoria do DAE/VG.

De ciências aos interessados.

Várzea Grande, 24 de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

DIRETOR PRESIDENTE – DAE/VG

PORTARIA Nº204/2021

O Prefeito Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta da Lei 3.506/2010 e Leis Complementares nº
3.507/2010; e 4.293/2017, que “dispõem sobre a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências”:

RESOLVE:

Enquadrar a servidora da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Secretaria Municipal de Saúde, que possui carreira regida pelas Leis Complementares
supracitadas, respectivamente, com cargo, classe e nível na carreira conforme descrito abaixo:

NÍVEL ELEMENTAR

NOME CARGO DE ORI-
GEM CARGO / PERFIL DATA ADM C/H. CLAS/ NÍ-

VEL
NOEMIA ROSA DE AMO-
RIM RECEPCIONISTA AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS – PERFIL RECEPCIONIS-

TA
15.07.
1994 30H B-08

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos financeiros a partirde 01.02.2021.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 15 de fevereiro de 2021.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA

Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Gespro nº: 453468/2017, Processo:CRF/VG nº 53

Recorrente:Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Assunto:Cancelamento do lançamento do IPTU

Conselheira:Josivania Franca Santos

EMENTA: IPTU.CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSENCIA DE REGISTRO DA
SERVIDÃO DE PASSAGEM. LANÇAMENTO MANTIDO PELO ORGÃO
JULGADOR DE 1ª INSTANCIA.

RELATÓRIO

Trata- se de Recurso Voluntário, formulado por Energisa Mato Grosso Dis-
tribuidora de Energia S.A. requerendo que seja anulado o lançamento do
Imposto Predial Territorial Urbano do imóvel com Inscrição Imobiliária nº
303.101.0001.0000.18.000, localizado na Avenida Frei Coimbra, Centro,
Várzea Grande/MT.

A Requerente informa ter acessado ao site da Prefeitura Municipal de Vár-
zea Grande/MT, ocasião onde tomou ciência de lançamento a título do re-
ferido Imposto no valor de R$ 2.417,16(Dois mil e quatrocentos e dezes-
sete reais e dezesseis centavos) referente ao imóvel de matrícula mencio-
nado a cima.

Todavia a Requerente alega que esta cobrança é indevida, visto que a Re-
querente alega não ser proprietária do Imóvel e tampouco possuidora.

A Requerente informa que o único vínculo com o imóvel em questão é a
utilização de direito de servidão de passagem sobre o imóvel. Logo a Re-
querente pleiteia o cancelamento da cobrança fiscal e o respectivo crédito
tributário exigido, em razão da ilegitimidade passiva da Requerente.

Foi apresentado Recurso administrativo em 1ª instância que opinou, pela
IMPROCEDÊNCIA total dos pedidos ora formulada pelo Requerente.

VOTO DO RELATOR

1. Da alegação de Ilegitimidade Passiva

A Recorrente afirma não ser proprietária e tampouco possuidora do Imóvel
em tela, e que o único vínculo com o referido imóvel é o Direito de Servidão
de Passagem.

No entanto de acordo com o Boletim de Cadastramento Imobiliário, junto
aos autos do presente processo administrativo, o contribuinte é a empresa
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e ainda o Coordena-
dor do Setor de Cadastro e Geoprocessamento informa não haver incon-
sistência nos dados cadastrais do imóvel que resultaram no lançamento
do caso em questão.

Desta forma, não háque se falar em Nulidade da decisão que manteve o
lançamento do Tributo em questão.

Logo de acordo com as informações contidas no Boletim de Cadastramen-
to Imobiliário municipal, a Requerente é a proprietária do Imóvel objeto
deste Recurso.

Neste Sentido o Código Tributário Municipal disciplina; Nos termos do arti-
go 32 e do Art. 34 da Lei nº 5.172/66:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Insta consignar que, de acordo com a parte final do artigo 34, citado aci-
ma,fica claro que, o contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano não
é só o proprietário de fato, mas também o possuidor a qualquer título.
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Ou seja, mesmo que a Requerente não fosse à proprietária de fato do Imó-
vel, pelo fato de utilizá-lo caberia a esta o lançamento do Imposto Predial
Territorial Urbano.

2. Da alegação de não possuir animus domini

A Requerente afirma não ser a proprietária do Imóvel e nem tem interesse
em ser, todavia se utiliza do mesmo para a servidão de passagem, pela
qual obtém lucros financeiros, logo não prospera a alegação de que não
goza de vantagens advindas do Imóvel.

3. Da Dilação de Prazo para Juntada de Documentos

A Requerente solicitou a dilação de prazo para juntar aos autos do proces-
so administrativo a matricula do Imóvel em questão, e demonstrar a ine-
xistência de responsabilidade jurídico fiscal.

Desta feita a Requerente juntou aos autos uma relação de Imóveis que es-
tão em nome da Requerente, no entanto não trouxe a informação que se
propôs em trazer. Entrando em contradições, visto que, ora menciona ser
esta prova de difícil produção, ora requereu dilação de prazo para juntar
aos autos a matricula do Imóvel em questão.

Todavia não juntou aos autos nenhum documento que indicasse o propri-
etário do Imóvel em tela, uma vez que alega não ser a proprietária do Imó-
vel.

Por todo o exposto, e pela falta de novos documentos para corroborar as
teses da Requerente, recebido e conhecido o recurso, NEGO LHE PRO-
VIMENTO, mantendo se a decisão do órgão Julgador de 1ª Instância.

Josivania Franca Santos

Conselheira Municipal de Recurso Fiscal

Matricula 138.850

ACORDÃO

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 conhecer o presente Recurso
Voluntário e negar lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão
do órgão julgador de 1ª Instância exarada em 09/08/2017 de fls. 54 à 58
do Processo Gespro nº 549835/2018.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Maxwel Al-
ves Silva, Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-presidente, Pedro
Pagot, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Ro-
drigo Yawata Chagas, representante do Conselho Regional de Administra-
ção, Samuel Richard Decker Neto, representante da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Subseção Várzea Grande.

Várzea Grande 28 de janeiro de 2021

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira Relatora

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT

Conselheiro

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aosvinte e oitodias do mês dejaneirodo ano de dois mil e vinte e um, no
Gabinete 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 09:04 horas, o Presidente do Conse-
lho Municipal de Recursos Fiscais, Senhor Maxwel Silva Alves, conferiu o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 24ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. Registrou-se a presença
do servidor municipal Renato Matsuoka Adama, bem como, da Dra. Gio-
vanna Vasques Silva, OAB/SP410755, patrona da Energisa Mato Grosso
Distribuidora de Energia S.A por meio de videoconferência. Em seguida,
foi realizada a leitura e apreciação dos seguintes Acórdãos:1) Processo
CRF/VG n. 36–Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x
Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator
Sr. PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT; 2) Processo CRF/VG n. 37
–Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Munici-
pal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. SAMUEL
RICHARD DECKER NETO; 3)Processo CRF/VG n. 41 –Energisa Ma-
to Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU –
Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. PEDRO HENRIQUE PE-
ROTTO PAGOT e 4) Processo CRF/VG n. 42 –Energisa Mato Grosso
Distribuidora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Vo-
luntário – Conselheiro Relator Sr. SAMUEL RICHARD DECKER NETO,
os quais foram objetos 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. Após, foi realizada a lei-
tura da Ata da 23ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos
Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos os Conselheiros, bem
como, procedeu a leitura da pauta da sessão, devidamente publicada no
Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 21/
12/2020. Antes de iniciar a sessão de julgamentos, o Presidente informou
que o processo CRF/VG n. 46 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de
Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conse-
lheiro Relator Sr. PEDRO PAGOT)foi retirado de pauta.A seguir, 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 Pau-
ta de Julgamento da 24ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais de Várzea Grande para os contribuintes/representantes le-
gais que possuem processos a serem julgados na presente Sessão, bem
como, foi também publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Mato Grosso.Posteriormente, iniciou o julgamento dos seguintes proces-
so: 1) Processo CRF/VG n. 09 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de
Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conse-
lheiro Relator Sr. RODRIGO YAWATA CHAGAS): não houve declaração
de impedimento para o exercício da função judicante de nenhum Conse-
lheiro. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório. Após
isso, foi dada a palavra a Dra. Giovanna Vasques Silva OAB/SP 410755, o
qual com fundamento no art. 38 da Lei Complementar Municipal n. 4.354/
2018 e Portaria n. 03/CMRF/2020 que procedeu sustentação oral no senti-
do de ratificar os termos constantes no recurso voluntário apresentado. Na
sequência, o Sr. Conselheiro Relator procedeu 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 fo-
ram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes
classistas e servidores do município, votando por último o Conselheiro que
presidiu o julgamento. O Sr. Presidente finalizou com a proclamação do
resultado.2) Processo CRF/VG n. 09 (Energisa Mato Grosso Distribui-
dora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário
– Conselheira Relatora JOSIVANIA FRANCA SANTOS): não houve de-
claração de impedimento para o exercício da função judicante de nenhum
Conselheiro. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do relató-
rio. Após isso, foi dada a palavra a Dra. Giovanna Vasques Silva OAB/SP
410755, o qual com fundamento no art. 38 da Lei Complementar Municipal
n. 4.354/2018 e Portaria n. 03/CMRF/2020 que procedeu sustentação oral
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