
RESOLUÇÃO Nº. 031/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar a oferta da 1ª Etapa da Educação Básica, Educação
Infantil – Creche, através do Processo Nº 050/2018/CME/VG ao CMEI Au-
rélia Corrêa de Almeida, mantido pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, situado à Avenida São Gonçalo, Quadra 8,
Lote 10, Bairro Jardim Maringá I, CEP: 78.120-605, neste município.

Art. 2º - O presente ato terá vigência por 05 (cinco) anos, no período com-
preendido entre 01/01/2019 à 31/12/2023.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande, 04 de setembro de 2019.

Eva de Paulo Vieira Santos

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:

Silvio Aparecido Fidélis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RESOLUÇÃO Nº. 023/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar o Funcionamento da Educação Infantil – Pré-Escola e
do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a partir do ano de 2019, através
do Processo Nº 019/2019/CME/VG, da EMEB Antônia Felipa de Campos
Martins, mantida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, situado à Rua Principal, S/N, Bairro Novo Mundo, neste Município.

Art. 2º - Fica declarada a convalidação dos estudos realizados pelos alu-
nos matriculados no Ensino Fundamental, no ano letivo de 2018, conforme
listas nominais arquivadas na secretaria da Unidade Escolar em epígrafe.

Art. 3º- O presente ato terá vigência por 05 (cinco) anos no período com-
preendido de 01/01/2019 a 31/12/2023.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande, 04 de setembro de 2019.

Eva de Paulo Vieira Santos

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea
Grande.

RESOLUÇÃO Nº. 032/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art. 1º - Fica declarada a Convalidação dos Estudos realizados pelos alu-
nos matriculados no Ensino Fundamental, nos anos letivos de 2016, 2017
e 2018, conforme listas nominais arquivadas na secretaria da Unidade Es-
colar, através do Processo Nº 032/2019/CME/VG, da EMEB Padre Luiz
Maria Ghisoni, mantida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, situado à Rua C, s/nº, Bairro Vila Arthur, neste Município.

Art. 2° - Assim que for contruído ou reformado o prédio da referida Unida-
de Escolar, a mesma deverá entrar com processos solicitando Credenci-
amento da Instiruição, Autorização das etapas atendidas e Convalidação
de estudosdos alunos matriculados no ano letivo de 2019.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande, 04 de setembro de 2019.

Eva de Paulo Vieira Santos

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea
Grande.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processo CRF/VG n. 32

Recorrente: Primart Empreendimentos Participações e Administração Ltda

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro MÁRIO CEZAR DE LIMA

EMENTA

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIALURBANA – IPTU -
FATOR GLEBA – NATUREZA DO IMÓVEL – ART. 320, 373 E 434 CPC.

1. O Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, é um
tributo cobrado de toda pessoa que tenha a propriedade, a posse ou domí-
nio de algum imóvel que esteja dentro dos limites de um município. 2. O fa-
tor gleba é um benefício fiscal, cujos requisitos para o benefício são aque-
les determinados pela Lei Complementar Municipal nr.3.349/2009, com al-
terações dadas pela lei 3.948/2013. 3. A natureza definida pela lei é aquela
à qual se destina o imóvel e a construção nela existente, e não a situação
circunstancial de sua ocupação no momento do lançamento do imposto. 4.
A recorrente não conseguiu atender ao que requer os artigos 320, 434 e
373 do CPC, portanto, não conseguiu provar os fatos alegados e do qual
dependia a existência do direito subjetivoque entendia existir.

Relatório:

A Empresa Primart Empreendimentos Participações e Administração Ltda,
CNPJ: 96.632.153/0001-20, interpôs em desfavor da Secretaria de Fazen-
da Municipal de Várzea Grande/MT, o presente Recurso Voluntário por
discordar da decisão de 1ª Instancia que manteve o valor do lançamento
do IPTU apurado por esta, para os anos de 2018 e 2019 ao imóvel de ins-
crição imobiliária nr. 000000000019798, localizado à Av. Júlio Domingos
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de Campos, KM 5 – Várzea Grande/MT, o que por consequência julgou
improcedente os pedidos relativos à revisão do valor do IPTU.

Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a tempestividade do
presente Recurso Voluntário, cotejando datas.

Traz arrazoados das circunstâncias de fato, alegando que nos termos da
Lei Complementar 3.349/2009, com alterações dadas pela lei 3.948/2013
o referido imóvel possui os requisitos mínimos legais para aplicação do fa-
tor gleba na apuração do IPTU, ou seja, alega que a área total do imóvel
ultrapassa 5.000m², a proprietária não possui cadastro municipal de qual-
quer atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços, não pos-
sui alvará de funcionamento e por fim o imóvel não se encontra em região
central do Município e Várzea Grande.

Destacou ainda que seus pedidos foram indeferidos pela 1ª instância por
ausência de provas, entretanto, há requerimento expresso para realização
de perícia técnica no local afim de ratificar as razões de pedir, que no ca-
so seria ausência de melhoramentos, pedido este que ratifica no presente
recurso.

Requereu também, o recebimento do presente recurso, para deferir a revi-
são do lançamento tributárioreferente aos exercícios de 2018/2019.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 15 deste recurso ordinário,
onde reiterou-se o parecer de fls. 34 e 35 (do processo 578388/19 – da 1ª
Instancia), em razão de não ter havido juntada de documentos novos que
impliquem na alteração da decisão anterior.

É o relatório.

Voto

Exmos Conselheiros

Consta nos autos deste Recurso Voluntário, interposto pelaempresa Em-
presaPrimart Empreendimentos Participações e Administração Ltda,
CNPJ: 96.632.153/0001-20, seu inconformismo com decisão prolatada pe-
la 1ª Instancia, que indeferiu seu pedido de aplicação do fator gleba e em
ato contínuo julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento tri-
butário de IPTU relativo aos anos de 2018/2019 de seu imóvel de inscri-
ção imobiliária nr. 000000000019798, localizado à Av. Júlio Domingos de
Campos, KM 5 – Várzea Grande/MT.

Em seu entendimento alega que o referido imóvel enquadra-se nos requi-
sitos determinados pela Lei Complementar Municipal nr.3.349/2009, com
alterações dadas pela lei 3.948/2013, para aplicação do fator gleba, contu-
do, no cadastro Imobiliário municipal contém registro de existência de um
barracão edificado no imóvel fato este que impediu tal aplicação de redu-
ção. O recorrente não nega a existência dos galpões e enumera os requi-
sitos descritos na legislação de regência, comentando cada um deles, ou
seja, que seu imóvel possui 7850 m², portanto acima do mínimo exigido;
que a proprietária do imóvel não possui cadastro municipal de qualquer
atividade, muito menos existe emissão de alvará de qualquer atividade co-
mercial, industrial ou de prestação de serviços e por fim que o imóvel não
está localizado em área central do município, alega que com vistas ao prin-
cípio constitucional da justiça fiscal é plenamente possível aplicação do fa-
tor gleba para apuração do valor devido de IPTU no referido imóvel.

Entendo que a razão não está com o recorrente, pois como se sabe o fator
gleba é um benefício fiscal que tem a finalidade de reduzir o valor devido
a título de IPTU de imóveis que enquadram nos requisitos determinados
pela lei.

A Lei Complementar Municipal nr.3.349/2009, sofreu alterações dadas pe-
la lei 3.948/2013, de forma que foi alterado o caput do art. 13, e incluídos
os parágrafos 3º e 4º.

Percebe-se que o recorrente enquadra-se na maioria do itens descritos na
lei, ou seja, possui área superior a 5.000m², está em local afastado da re-
gião central do município, não encontra-se em condomínio horizontal ou
vertical etc, todavia, a meu sentir deixou de atender ao requisito descrito

no parágrafo 3º, pois em razão de 4 galpões, conforme se verifica na fi-
gura acostada às fls 6 destes autos, trazidos pelo recorrente, percebe-se
claramente a natureza industrial ou no mínimo comercial do imóvel.

Equivoca-se o recorrente ao interpretar que o fatordefinidor da natureza
comercial ou industrial do imóvel seja apenas a existência momentânea de
atividades comerciais, industriais no imóvel, ou que haja alvará de funcio-
namento.

A natureza definida pela lei é aquela à qual se destina o imóvel e a cons-
trução nela existente, e não a situação circunstancial de sua ocupação no
momento do lançamento do imposto.

Ressalte-se ainda que não é razoável entender que galpões situados em
avenida comercial de Várzea Grande, como é o caso da Avenida Júlio
Campos simplesmente por estarem sem alvarás, ou fechadas, sejam be-
neficiadas pelo referido benefício fiscal. Portanto, não assiste razão as ale-
gações do recorrente neste item.

Alega o recorrente que a decisão de 1ª instancia indeferiu o pedido inicial
por ausência de provas, todavia, alega que houve expressamente reque-
rimento para realização de vistoria técnica no local para constatar eventu-
al presença de melhoramentos. Ratificando neste recurso o pedido para a
referida vistoria.

Como é sabido, o Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
– IPTU, é um tributo cobrado de toda pessoa que tenha a propriedade, a
posse ou domínio de algum imóvel que esteja dentro dos limites de um
município.

O art.32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, estabelece requisitos
para que a prefeitura possa exigir esse imposto, apontando que é neces-
sário que haja a existência de melhoramentos construídos ou mantidos pe-
lo poder público, para que seja válida a cobrança do tributo,

Lei 5172/66

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de di-
reito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

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.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a defini-
da em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melho-
ramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, cons-
truídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.

Percebe-se que o parágrafo 1º contém afirmação de que a cobrança do
IPTU pode ser ocorrer se a prefeitura tiver apenas promovido pelo menos
2 (dois) dos melhoramentos citados.

No caso desta demanda na referida avenida onde se localiza o imóvel,
há melhoramentos de posteamento, meio fio, abastecimento de água, es-
colas a menos de 3 quilômetros de distância (Ubaldo Monteiro e Porfiria
Paula Campos), portanto a meu sentir inviável qualquer vistoria, pois há
notória atividade de melhoramentos realizados pelo poder público naquela
região.

A meu sentir incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar mediante pro-
vas suas alegações.

10 de Setembro de 2019 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XIV | N° 3.310

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 396 Assinado Digitalmente



No meio jurídico a prova não é tão somente o fato processual, é muito
mais que isso, trata-se de uma indução lógica onde a parte recorrente a
qual está obrigada a produzi-la, deve demonstrar a certeza da existência
positiva ou negativa do fato probando.

Neste feito, arecorrente não conseguiu atender ao que requer os artigos
320, 434 e 373 do CPC (descritos a seguir), no que e refere às provas,
produziu apenas arrazoados relativos seus entendimentos relativos às in-
terpretações sistemáticas das leis, porém, sem aparo de documentos que
asseguram seu direito.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensá-
veis à propositura da ação.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em razão disso julgo improcedente o pedido do recorrente também neste
item.

Portanto, diante de todas as alegações trazidas pela parte externo o meu
voto singular de acordo com a convicção formada em face das provas pro-
duzidas neste processo administrativo.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso interposto por preencher
os pressupostos legais, e no méritoNego-lhe Provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acordam em Turma, o Conselho Municipal de Recurso Fiscal
de Várzea Grande/MT, na conformidade da ata dos julgamentos, à unani-
midade, deu conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressu-
postos legais, e no mérito NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Várzea Grande, 22 de julho de 2019.

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

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

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

RESOLUÇÃO Nº. 030/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar o Funcionamento da Educação Infantil - 4 e 5 anos e
Ensino Fundamental- 1º ao 5º ano, a partir do ano de 2019, através do
Processo Nº 048/2019/CME/VG, da EMEB Tenente Waldemiro Delgado
Bertúlio, mantida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, situado à Avenida São Gonçalo S/N, Bairro Parque do Lago,
CEP: 78.120-658, neste Município.

Art. 2º - O presente ato terá vigência por 05 (cinco) anos no período com-
preendido de 01/01/2019 a 31/12/2023.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande, 04 de setembro de 2019.

Eva de Paulo Vieira Santos

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea
Grande.

RESOLUÇÃO Nº. 029/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar o Funcionamento da Educação Infantil-Pré-Escola e En-
sino Fundamental 1º ao 9º anos, a partir do ano de 2019, através do Pro-
cesso Nº 039/2019/CME/VG, da EMEB Professora Lúcia Leite Rodri-
gues, mantida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, situado à Avenida Várzea Grande S/N, no Bairro Novo Mato Gros-
so, neste Município.

Art. 2º - Fica declarada a convalidação dos estudos realizados pelos alu-
nos matriculados no Ensino Fundamental- Anos Iniciais, nos anos letivos
de 2017 e 2018, conforme listas nominais arquivadas na secretaria da Uni-
dade Escolar em epígrafe.

Art. 3º- O presente ato terá vigência por 05 (cinco) anos no período com-
preendido de 01/01/2019 a 31/12/2023.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande, 04 de setembro de 2019.

Eva de Paulo Vieira Santos

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea
Grande.

RESOLUÇÃO Nº. 027/2019/CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 4.303/
2017 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e por deliberação do
Pleno do Conselho Municipal de Educação.

Resolve:

Art.1º - Credenciar, através do Processo Nº 37/2019/CME/VG, o CMEI
Manoel Antônio, mantido pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, situada à Rua das Andorinhas, S/N, Bairro Jar-
dim Primavera, CEP: 78.132.680, neste município.
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