
Art. 1°. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2016/2017, a vigorar a partir de 09.12.2020 á 07.01.2021,
a servidora DURCE LENE MUNIZ DE SOUZA E SILVA, matrícula n°
11398, exercendo o cargo Efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 18 de Dezembro de 2020.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Gespro nº: 586242/2019, Processo:CRF/VG nº 68

Recorrente:Ductievicz Incorporadora LTDA

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Assunto:Revisão do valor do IPTU

Conselheira:Josivania Franca Santos

EMENTA: IPTU.EXERCÍCIOS 2018 E 2019. REVISÃO DO LANÇAMEN-
TO. MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATOR
GLEBA. DIFERENTES ALIQUOTAS PARA IMOVEIS ADJACENTES.
ÁREAS DESMEMBRADAS. CARACTERISTICAS RURAIS DA PROPRIE-
DADE.

RELATÓRIO

Trata- se de Requerimento formulado por Ductievicz Incorporadora Ltda,
CNP: 04.187.487/0001-14 revisão do IPTU dos imóveis 521698, 5166883,
176673, 176670, 504672, 509971 e 509972, para o exercício de 2018 e
2019.

A defesa inicial opõe-se contra o lançamento do IPTU referente aos exer-
cícios de 2018 e 2019, mediante ao presente processo, e se fundamenta
em diversos pontos para ao final requerer a análise e mudança na cobran-
ça do Imposto em questão.

O Recorrente afirma que houve majoração do IPTU sem prévia lei que se
autoriza tal majoração pelo Legislativo Municipal, logo necessita de escla-
recimentos, visto que os tributos não podem ser majorados sem previsão
legal antecedente. E ainda solicita que os IPTUs sejam cobrados dos no-
vos proprietários que adquiriram os imóveis (contratos de compra e venda)
anexos, ainda informa que até o exercício de 2018 foi aplicado aos imó-
veis o fator gleba para o cálculo do IPTU, e que após o ano de 2018 o
Recorrente se obrigou a efetuar estação de tratamento de agua, esgoto e
energia, conforme TAC nº 005/2018 e carta nº 44481267/2017, ainda afir-
ma que é responsável pela limpeza do local. Ou seja, que até o exercício
de 2018 incidia o fator gleba nos imóveis e que posterior as melhorias fei-
tas pelo Requerente, a Fazenda Pública majorou a alíquota do IPTU.

Informa que não encontrou nova planta genérica que justifique a progres-
sividade, alega diferentes alíquotas do IPTU de imóveis adjacentes nas
mesmas características, no entanto não apresenta provas.

Solicita isenção do IPTU em alguns dos imóveis, pois afirma que apre-
sentam características rurais, no entanto também não apresentou prova
das características rurais do imóvel, e solicita recadastramento de algu-
mas inscrições imobiliárias pois foram vendidas e deveriam estar em nome
dos compradores conforme artigo 34 do CTN.

Por último questiona, se quanto a tributação de áreas verdes, equipamen-
tos públicos e comunitários doados, solicitando a isenção do IPTU dos
mesmos.

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

VOTO DO RELATOR

a. Da revisão dos lançamentos com base no artigo 27 da LC nº 1.178/91;

Com base no artigo 9º, inciso I da Lei 5.172/66 “É vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: Instituir ou majorar tributos
sem que a lei o estabeleça (...).
De acordo com a portaria 25/SEGEFAZ/2018 e por força da vedação le-
gal a majoração dos tributos sem lei prévia que há estabeleça, foi de-
monstrado nos autos que não houve majoração da alíquota do IPTU,
mas sim atualização monetária, o que é previsto emlei.
b. Da aplicação do fator gleba para a cobrança do IPTU no Parque Genebra; Com
base na consulta do Google Earth pela fazenda pública, consta pavimentação,
meio fio e rede elétrica, ainda escola EMEB Ednilson Francisco Kolling e unidade
de saúde (PSF Margarida Ferreira Tavares), as imagens ainda apresenta a presen-
ça de edificações. c. Da alegação que imóveis vizinhos com as mesmas caracterís-
ticas possui diferentes alíquotas de IPTU; Com relação a alíquota para cálculo do
IPTU está estabelecida na Lei nº 3.948/2013, que foi tida como base para o lança-
mento dos respectivos IPTUs, seguindo os padrões estabelecidos para cada tipo
de imóvel. Desta forma não há o que se falar em descumprimento da legislação. d.
Da solicitação que os lotes vendidos sejam recadastradosem nome dos adquiren-
tes: O Requerente juntou aos autos os contratos particulares de compra e venda
dos imóveis, todavia não procedeu a transferência dos mesmos junto aos órgãos
competentes. Logo por força da Lei nº 10.406/2002 artigo 1.245, que o contribuinte
em questão continua sendo o titular do imóvel até o momento da efetiva alteração
junto ao Cartório de Imóveis.e. Da exclusão do IPTU por considerar que o Imóvel,
inscrição nº 521698 possui características de imóvel rural; O Recorrente menciona
que o imóvel inscrição nº 521698 apresenta características de imóvel rural, ou seja,
que aplica-se ao imóvel o ITR que é de competência da União e não IPTU. Todavia
nos autos o requerente não colacionou nenhuma prova das atividades que são de-
senvolvidas no imóvel. Ressalta- se que o imóvel possui as melhorias elencadas
no artigo 11 da Lei nº 1.178/91. f. Da retirada do cadastro da Recorrente os Imóveis
para áreas verdes, ruas e de equipamentos públicos e comunitários; A coordena-
doria de Cadastro e Geoprocessamento fez consulta ao sistema e informou que as
áreas doadas já foram desmembradas no cadastro imobiliário do município, caso
haja outras doações de imóveis, que se apresente as respectivas matriculas para
regularizar o cadastro. Por todo o exposto e fundamentado NEGO LHE PROVI-
MENTO, mantendo se a decisão do órgão julgador de 1ª instância.
____________________________________
Josivania Franca Santos
Conselheira Municipal de Recurso Fiscal
Matrícula 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 unânimidade 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 14/06/2019 de fls. 1.462/1.
471 do Processo Gespronº 586242/2019.

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-
drigoYawata Chagas, representante do Conselho Regional de Administra-
ção, Samuel Richard Decker Neto, representante da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Subseção Várzea Grande. Ressalta se que oconselheiro
Samuel Richard Decker Neto estava presente, mas não participarou da vo-
tação, pois se declarou impedido.

Várzea Grande 24 de Novembro de 2020

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira Relatora

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente

PEDRO PAGOT

Conselheiro

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos vinte e quatrodias do mês denovembrodo ano de dois mil e vinte, 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 09:00 horas, o Presidente do Conse-
lho Municipal de Recursos Fiscais, Senhor Maxwel Silva Alves, conferiu o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 22ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. Registrou-se a presença
dos servidores municipais Renato Matsuoka Adama eKelma Karolina da
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Costa Amorim, bem como, do Dr. Mohamad RahimFarhat, OAB/MT2542,
patrono da Eurocicla Recicladora de Sucatas Ltda. - Me.Não houve leitura
e apreciação de Acordão. Após, passou-se à apreciação da ordem do dia,
sendo que o Sr. Presidente pontuou que foi encaminhado por meio de en-
dereço eletrônico indicado nos autos Pauta de Julgamento da 22ª Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande
para os contribuintes/representantes legais que possuem processos a se-
rem julgados na presente Sessão, bem como, foi também publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso.Antes de iniciar o
julgamento dos processos em pauta, o Presidente do Conselho informou
que os Processos CRF/VG n. 36 (Energisa Mato Grosso Distribuidora
de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Con-
selheiro Relator Sr. PEDRO PAGOT) eCRF/VG n. 37 (Energisa Mato
Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Re-
curso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. SAMUEL RICHARD DEC-
KER NETO) foram retirados de pauta e serão julgados na próxima Ses-
são Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. Em seguida,
iniciou o julgamento dos seguintes processo: 1)Processo CRF/VG n. 29
(Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltdax Fisco Municipal – IPTU
– Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. RODRIGO YAWATA):
houve declaração de impedimento para o exercício da função judicante do
Presidente do Conselho Maxwel Silva Alves, que foi substituído pelo seu
suplente Sr. Washington Luiz Lopes Filho. O Sr. Conselheiro Relator pro-
cedeu a exposição do relatório. Após isso, o Sr. Conselheiro Relator pro-
cedeu 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. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais
Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada
entre os Representantes classistas e servidores do município, votando por
último o Conselheiro SuplenteWashington Luiz Lopes Filho. O Sr. Presi-
dente finalizou com a proclamação do resultado.2) Processo CRF/VG n.
68 (Ductievicz Incorporadora Ltda. x Fisco Municipal – IPTU – Recur-
so Voluntário– Conselheira Relatora Sra. JOSIVANIA FRANCA SAN-
TOS): houve declaração de impedimento para o exercício da função judi-
cante do Conselheiro Samuel Richard Decker Neto, bem como, não houve
o comparecimento do contribuinte/representante legal. ASra. Conselheira
Relatora procedeu a exposição do relatório e a apresentação do voto, dan-
do conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos le-
gais, e no mérito negou provimento aos pedidos. O voto da Sra. Conse-
lheira Relatora 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 re-
sultado.3) Processo CRF/VG n. 75 (Eurocicla Recicladora de Sucatas
Ltda. - Me x Fisco Municipal – ALVARÁ – Recurso Voluntário – Con-
selheiro Relator Sr. WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO): houve decla-
ração de impedimento para o exercício da função judicante do Presiden-
te do Conselho Maxwel Silva Alves, que foi substituído pelo seu suplente
Sr. Washington Luiz Lopes Filho. O Sr. Conselheiro Relatorprocedeu a ex-
posição do relatório. Após isso, foi dada a palavra para o Sr. Mohamad
RahimFarhat OAB/MT 2542 patrono da Eurocicla Recicladora de Sucatas
Ltda. - Me, o qual com fundamento no art. 38 da Lei Complementar Munici-
pal n. 4.354/2018 e Portaria n. 03/CMRF/2020 procedeu sustentação oral
no sentido de ratificar os termos constantes no recurso voluntário apre-
sentado. Na sequência, o Sr. Conselheiro Relator procedeu a apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, e no mérito negou provimento aos pedidos. O voto
do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros,
os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os Re-
presentantes classistas e servidores do município. O Sr. Presidente finali-
zou com a proclamação do resultado.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 assi-

natura dos demais Conselheiros. Em seguida, o Sr. Presidente procedeu
a distribuição dos processos na seguinte ordem:1)Processo CRF/VG n.
41 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Muni-
cipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. PEDRO
PAGOT); 2)Processo CRF/VG n. 42 (Energisa Mato Grosso Distribui-
dora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário
– Conselheiro Relator Sr. SAMUEL RICHARD DECKER NETO). Após
isso, oSr. Presidente indagou acerca da existência de impedimento para
o exercício da função de julgamento relacionado aos processos anterior-
mente distribuídos, porém não houve declaração de impedimento. Por úl-
timo, foi designada para o dia 18/12/2020, às 09:00 horas, a 23ª sessão
ordinária e facultada a palavra aos demais Conselheiros.Nada a mais ha-
vendo a tratar foi encerrada a reunião às 10:07 horas e, eu, Maxwel Silva
Alves, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais será assinada por todos os pre-
sentes. Várzea Grande-MT, 24 de novembro de 2020.

CONSELHEIRO ASSINATURA
MAXWEL SILVA ALVES
JOSIVANIA FRANCA SANTOS
PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT
SAMUEL RICHARD DECKER NETO
RODRIGO YAWATA CHAGAS
WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO

PARECER Nº 013/2020/CME/VG/MT.

EMENTA: Avaliação diagnóstica, aulas remotas, acompanhamento e
monitoramento, aprendizagem, validação.

1. RESUMO:

Trata-se de parecer opinativo quanto a avaliação diagnóstica realizada no
ano letivo de 2020, período de pandemia, com atividades escolares não
presenciais – aulas remotas.

Neste período de isolamento social, devido a pandemia da Covid-19 houve
mudança na forma de ensinar e aprender, ou seja, contexto novo para pro-
fessores, pais, alunos e para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, o que fez surgir a necessidade de adaptação a essa nova realida-
de.

Este é o relatório, passamos a opinar.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Para a identificação do nível de aprendizagem de cada ano/série foi ela-
borado um instrumento “avaliação”, tendo como base as habilidades apre-
sentadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC e no Documento
de Referencia Curricular para Mato Grosso (DRC-MT).

Nas avaliações de cada ano/série foram destacados alguns pontos funda-
mentais, como:

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental destacou-se a necessidade de
consolidar a alfabetização, priorizando a ortografização, a compreensão
textual, o raciocínio logico matemático e a compreensão do mundo.

Nos anos finais do Ensino Fundamental foram elaborados vários itens,
uma vez que esta etapa possui diversos componentes curriculares em sua
matriz, cujo foco foi voltado para o desenvolvimento de competências e
habilidades das diferentes práticas sociais, nas quais os alunos são prota-
gonistas.

A avaliação diagnóstica foi realizada no mês de outubro com a participa-
ção dos alunos de cada ano/série do Ensino Fundamental.

A tabulação levou em consideração a quantidade de alunos que realiza-
ram a avaliação, os alunos ausentes, os acertos de cada item, incluindo o
desempenho das produções textuais.

3. CONCLUSÃO:
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