
tes na 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, a se realizar no dia 08 de outubro de
2.019, às 08:00horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Planejamento - SEPLAN, localizada no Paço Couto Magalhães, em Vár-
zea Grande/MT, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

1. Análise técnica dos seguintes empreendimentos: a) Construção da NO-
VA SEDE DAS PROMOTORIAS de Justiça da Comarca de Várzea Gran-
de – Ministério Público do Estado de Mato Grosso – MPE, a ser instalada
na Avenida Projetada, Bairro Sesmaria Chapéu do Céu; e b) Construção
do Condomínio Residencial Vertical, CHAPADA DOS PINHEIROS, com
480 unidades, de propriedade da MRV Prime Projeto MT C2 Incorpora-
ções SPE Ltda., no Bairro Mapim, Região Norte, em Várzea Grande/MT.
2. Entre outros assuntos correlatos ao Colegiado.

Várzea Grande-MT, 2 de outubro de 2019

Edson Roberto Silva

Presidente do Conselho da Cidade e

Secretário Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº 988/2019

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, 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 aos meses de OutubrolNo-
vembro/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 PLANEJAMENTO

MAT. NOME DO SERVIDOR VINCULO PERIODO
AQUISITIVO

PERIODO DE
GOZO

8210 CLAUDIA DO BOM DES-
PACHO FERRAZ

Efetivo/
Comissão 2015/2016

24.10.19 a
25.10.19
(02 dias)

8210 CLAUDIA DO BOM DES-
PACHO FERRAZ

Efetivo/
Comissão 2015/2016

13.11.19 a
14.11.19
(02 dias)

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 02 de Outubro de 2019.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

EXTRATO CONTRATO N. 191/2019

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e
a Empresa MÓVEIS E CIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n. 16.751.957/0001-00. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Encontra-se vinculado a adesão na Ata de Registro de Pre-
ços n. 271/2018, do procedimento licitatório da modalidade Pregão Pre-
sencial n. 104/2018 da Prefeitura do Município de Rondonópolis/MT, bem
como aos demais documentos acostados ao Processo Gespro n. 521356/
2019. OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a aquisi-
ção de aparelhos eletrônicos, armário, cadeira, condicionador de ar, ele-
trodomésticos, mesa, mobiliários, refrigerador, telefone, ventilador, e ou-
tros, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura do Município de Várzea Grande - MT, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. VA-
LOR GLOBAL: Atribui-se o valor global estimado de R$ 18.387,20 (De-
zoito mil trezentos e oitenta e sete reais). UO: SECRETARIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DO: 11.01.04.122.0002. P/A: 2214. ND: 4.4.90.52.00.
00.00 – Equipamento e material permanente. FONTE: 0100. DO: 11.01.
08.122.0002. P/A: 2.234. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e mate-
rial permanente. FONTE: 0129. VIGÊNCIA: Fica desde já designado para

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, na função de titular, a
servidora Lucilene da Costa, inscrita no CPF n. 654.794.081-00; e, na fun-
ção de suplente, o servidor Andrei Martins Costa, inscrito no CPF n. 052.
820.821-79.

DATA DE ASSINATURA: 26.09.2019.

FLÁVIA LUIZA COELHO DE LANNES

Secretaria de Assistência Social

MÓVEIS E CIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-
DA

Contratada

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos 22 dias do mês de agosto, 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, deu início às atividades declarando aberta a 11ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em seguida foi realizada a
leitura e apreciação do seguinteacórdão: 1) CRF/VG n. 32 - Primart Em-
preendimentos, Participações e Administração Ltda. x Fisco Munici-
pal – IPTU (Recurso Voluntário - Conselheiro Relator Sr. MÁRIO CE-
ZAR DE LIMA), o qual foi objeto de conferência e assinatura dos demais
Conselheiros. O Sr. Presidente esclareceu que será providenciada a pu-
blicidade do citado julgado, com a publicação no Jornal Oficial Eletrônico
dos Municípios do Estado de Mato Grosso, bem como, que após isso se-
rá dada ciência as partes integrantes da lide processual.Em seguida, o Sr.
Presidente fez a leitura da Ata da 10ª Sessão Ordinária do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos
os Conselheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da sessão, devi-
damente publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado
de Mato Grosso em 06/08/2019 e 22/08/2019. 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 11ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de
Várzea Grande para os contribuintes/representantes legais que possuem
processos a serem julgados na presente Sessão.1) Processo CRF/VG n.
35 (Comercial de Alimentos Globo Ltda. x Fisco Municipal – ISSQN –
Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. DANIEL DA SILVA MAR-
TINS NETO): O Sr. ConselheiroMÁRIO CEZAR DE LIMA solicitou vista
do processo. 2) Processo CRF/VG n. 61 (Consulta Tributária – IPTU –
Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER): a Sra. Conselheira
Relatora procedeu a leitura de seu parecer, onde ao final concluiu que ca-
be ao contribuinte, já ciente da decisão de fl. 29, caso não concorde com a
mesma, apresentar sua inconformidade por meio de recurso , por escrito,
pessoalmente ou por intermédio de procurador com mandato regularmen-
te outorgado, observando o trâmite do processo administrativo tributário
na seara municipal, pois a Consulta Tributária ao Conselho Municipal de
Recursos Fiscais, tem seu rol de legitimados limitado pelo art. 58 da LC nº
4354/2018, a saber, o sujeito passivo da obrigação tributária, bem como
as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais,
poderão formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária, apli-
cáveis a fato determinado. O parecer exarado pela Conselheira Relatora
foi acolhido pelos demais Conselheiros. 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.Não houve distribuição de processos
em razão do pedido de vista e retirada de pauta. Por último, foi designada
para o dia 24/09/2019, às 09:00 horas, a 12ª sessão ordinária e facultada
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a palavra aos demais Conselheiros.Nada a mais havendo a tratarfoi encer-
rada a reunião às 09:47horas 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, 22 de Agostode 2019.

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

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo: CRF/VG nº 31 – MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda

Assunto: ISSQN sobre Obras de Construção Civil – Recurso Voluntário

Relatora: Conselheira Adriana Schlitter

EMENTA

ISSQN SOBRE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RECURSO VOLUN-
TÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE A EXECUÇÃO DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR TERCEIROS. REMESSA NE-
CESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – ISSQN sobre Obra de Construção Civil executada por construtora cujo
quadro societário é composto, dentre outros sócios, pela incorporadora.

2 – A construtora foi contratada pelo incorporadora, são pessoas jurídicas
distintas, e exercem também funções distintas. Não se trata de incorpora-
ção direta.

3 – Incidência do ISSQN sobre a prestação de serviços de construção civil
relativa à mão de obra de terceiros, previsto no art. 79, II do Código Tribu-
tário Municipal – Lei 1.178/91.

3 – Remessa Necessária conhecida e desprovida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica MRV Prime
Fava Incorporações SPE Ltda, previsto no art. 341 da Lei 1.178/91 – Códi-
go Tributário Municipal, em desfavor da fazenda pública municipal em face
da decisão de 1ª instância proferida em 20 de março de 2018 constante
das fls. 91/94 do processo Gespro de nº 476421/2017.

O i. julgado de 1ª instância manteve os critérios utilizados quando do lan-
çamento do ISSQN sobre a execução de obras de construção civil de nº
2017/484605. Tudo conforme relatório, o qual considero fidedigno.

O Requerente interpôs tempestivamente recurso voluntário por meio do
processo Gespro de nº 515229/2018 em 18 de abril de 2018.

Posteriormente, às fls. 10/13, a autoridade fiscal municipal encarregada do
lançamento do tributo manteve os critérios utilizados quando do lançamen-
to, bem como das justificativas que o embasaram.

Sucintamente, o recorrente, em sede recursal, se ateve a alegar que em
virtude na natureza societária, já que a construtora compõe seu quadro so-
cietário, a obra de construção civil não foi remunerada – fl. 06 do processo
Gespro nº 515229/18. Não apresentou novos fatos ou alegações.

ANÁLISE

A pessoa jurídica MRV PRIMEI FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(CNPJ nº 10.292.627/0001-85) é proprietária e incorporadora do empreen-
dimento construído. É o que se extraí dos documentos acostados aos au-
tos, quais sejam, registro de incorporação do condomínio Chapada Verde
(processo nº 407943/16, fls. 02/26), ART (processo nº 407943/16, fl. 32),
escritura pública para construção do empreendimento imobiliário (proces-
so nº 457253/17), fl. 53).

A pessoa jurídica PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
(CNPJ nº 00.409.834/0001-55), é a construtora responsável pela execu-
ção da obra.

Isso posto, entendo que a incorporação imobiliária não se confunde com a
execução da obra de construção civil, pois a incorporação é uma atividade
complexa que cria as condições para que o empreendimento se realize,
enquanto que a construtora é aquela responsável pela construção civil de
forma literal.

Aqui, a construtora foi contratada pelo incorporadora, são pessoas jurídi-
cas distintas, e exercem também funções distintas. Frise-e que a constru-
ção não foi realizada pela incorporadora. Sequer se trata de incorporação
direta, como chegou a citar no recurso originário de fls.02/15 do processo
Gespro de nº 476421/17, pois NÃO executou a obra em terreno próprio
por sua conta e risco.

Assim, necessário se faz esclarecer, como já bem argumentado nas con-
trarrazões apresentadas às fls. 81/85 do processo Gespro de nº 476421/
17, que a administração tributária não está aqui exigindo ISS sobre a in-
corporação, mas sim, sobre a prestação de serviços de construção civil
relativa à mão de obra de terceiros, previsto no art. 79, II do Código Tribu-
tário Municipal – Lei 1.178/91.

Art. 79 - Na condição de responsáveis tributários, são sujeitos pas-
sivos responsáveis pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza -ISSQN :

I - ...

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou inter-
mediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.
09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista
constante do § 1° do art. 70 da presente Lei.

III - ...

Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso apresentado pelo
recorrente, mas nego provimento, mantendo integralmente a decisão de
primeira instância no sentido de sustentar o lançamento do ISS que tomou
como base de cálculo o valor confessado pelo próprio recorrente na ART
de fl. 32 do processo Gespro e nº 407943/16.

Várzea Grande - MT, 10 de dezembro de 2018.

ADRIANA SCHLITTER

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 conhecer a remessa necessária
e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau.

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 Mário Cezar de Lima (Representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e, Srª Cássia
Regis Lopes (Representante do Conselho Regional de Administração).

Várzea Grande – MT, 19 de julho de 2019.

ADRIANA SCHLITTER

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

MÁRIO CEZAR DE LIMA
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