
Art. 27 - O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto
poderá apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da publicação do edital de lançamento ou da comunicação pessoal.

Atendendo o disposto do CTM, trata-se de impugnação tempestiva.

Inicialmente, observo que a única tese jurídica apresentada pela impug-
nante é a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é proprietá-
riae tampouco possuidora do imóvel, apenas titular de direito de servidão
administrativa de passagem sobre o imóvel, não podendo assim ocupar a
condição de sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

Ao versar sobre o sujeito passivo do IPTU, o Código Tributário Nacional
(Lei Complementar n° 5.172/66), em seu artigo 34 descreve:

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

A Administração Pública reconhece a Energisa Mato Grosso Distribuidora
de Energia S/A, cnpj: 03.467.321/0001-99 como sujeito passivo da obriga-
ção tributária, ressalta-se que o cadastro imobiliário do município tem fé
pública. Entretanto, a impugnante afirma não ser a proprietária, tendo ape-
nas o direito de servidão de passagem, porém não apresenta a matrícula
do imóvel.Cabe a esta comprovar mediante matrícula que não é a proprie-
tária ou possuidora, pois age como proprietária de fato do imóvel em ques-
tão, utilizando-o de forma única e exclusiva para fins comerciais e por fim
obtendo lucro.

É importante salientar que as matrículas de imóveis registradas em cartó-
rio são públicas podendo qualquer cidadão as requerer apenas indicando
a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel.

Em relação a servidão de passagem (SP) a Lei n° 10.406/2002, preleciona
ser necessária o registro da SP na matrícula do imóvel, vejamos:

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e
grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se me-
diante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subse-
quente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Assim como apresentado na decisão de 1ª Instancia, a Doutrina também
reconhece a necessidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis
para constituição da servidão em discussão, conforme exposto por José
dos Santos Carvalho¹:

“ Sendo a servidão administrativa um direito real em favor do Poder Pú-
blico sobre a propriedade alheia, cabe inscrevê-la no Registro de Imóveis
para produzir efeitos erga omnes. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.
015, de 31/12/1973) admitiu expressamente essa inscrição, referindo-se
às servidões em geral (art. 167, I, item nº 6). A despeito da no0rma expres-
sa da lei, há entendimento de que uma servidão de caráter permanente
confere direito à proteção possessória, mesmo que não esteja formalizada
pelo respectivo título, porque é considerada servidão aparente. A posição,
entretanto, desborda do sentido legal e torna inócuo o dispositivo da lei de
registro sobre a inscrição das servidões, além de constituir perigoso prece-
dente contra o princípio da segurança das relações jurídicas. No caso de o
Estado instituir servidão, terá que formalizar, por acordo ou por sentença,
o direito real, cabendo-lhe a obrigação de inscrevê-la no Registro de Imó-
veis para assegurar o conhecimento do fato a terceiros interessados. Esse
é o feito erga omnes que decorre do registro.”

Ante o exposto, uma vez que se mantem ausente a apresentação da ser-
vidão de passagem,constituída com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis, e considerando que no recurso voluntário apreciado não foram
apresentados novos fatos que possam afastar a responsabilidade do con-
tribuinte como polo passivo tributário,dou conhecimento ao recurso volun-
tário interposto por preencher os pressupostos legais, mas, nego provi-
mento, voto pela manutenção do valor lançado pela autoridade fiscal man-
tendo integralmente a decisão em 1ª instância.

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2021.

MAXWEL SILVA ALVES RELATOR

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM CONSELHEIRA

JOSIVANIA FRANCA SANTOS CONSELHEIRA

SAMUEL RICHARD DECKER NETO CONSELHEIRO

RODRIGO YAWATA CHAGAS CONSELHEIRO

PORTARIA Nº 597/2021

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 e tendo
em vista o que consta do Processo nº 726830/2021,

RESOLVE:

Conceder àservidoraIZAURETE RODRIGUES NOGUEIRA,matrícula
92076, exercendo o cargo de Agente Técnico do SUS, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde,02 (dois) anos de Licença para tratar de Assun-
to Particular sem Ônus, conforme Artigo 101 da Lei Municipal nº 1.164/
1991, a vigorar a partir de 01/06/2021 a 01/06/2023.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT,18 de junho de 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA Nº 591/2021

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 n° 388/2020 de 08 de abril de 2020 e tendo em vista o
que consta do Processo nº 734340/2021,

RESOLVE:

Interromper a Licença para tratar de assuntos de Interesse Particular sem
Ônus (01/11/2019 a 31/12/2021) concedido ao servidor FRANK EDUAR-
DO FERREIRA DE SOUZA, Matrícula 17095, exercendo o cargo de Pro-
fessor,retornando às atividades laborais na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, partir de 01/06/2021.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 17 de junhode 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aosvinte e umdias do mês demaiodo ano de dois mil e vinte e um, no Ga-
binete da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço
Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Gran-
de, Estado de Mato Grosso, às 09hs07min, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais, Senhor Maxwel Silva Alves, após conferir o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 28ª Sessão Ordinária
do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. Foi realizada a leitura e apre-
ciação dos seguintes Acórdãos:1 - Processo CRF n° 79– Betânia Empre-
endimentos Imobiliários Ltda x Fisco Municipal – IPTU – Conselhei-
ro Rodrigo Yawata Chagas; o qual foi objeto de apreciação, conferência,
aprovação e assinatura dos demais Conselheiros. O Sr. Presidente escla-
receu que será providenciada a publicidade dos citados acórdãos, com a
publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso, bem como, após isso, será dada ciência as partes integrantes da
lide processual.Em seguida, foi realizada a leitura da Ata da 27ª Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi devida-
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mente aprovada por todos os Conselheiros.A seguir, passou-se à apreci-
ação da ordem do dia iniciando os julgamentos dos seguintes processos:
1) Processo CRF n° 44–Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal – Gespro n. 453470/17 - IPTU - Conselheiro
Relator Rodrigo Yawata Chagas;não houve declaração de impedimento
para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro. O Sr. Con-
selheiro Relator procedeu a exposição do relatório e voto, dando conhe-
cimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos legais, e no
mérito negou provimento ao pedido. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi
acompanhado pelos demais conselheiros, os quais foram proferidos ver-
balmente, de forma alternada entre os Representantes classistas e servi-
dores do município; 2) Processo CRF n° 45–Energisa Mato Grosso Dis-
tribuidora de Energia S.A x Fisco Municipal – Gespro n. 453474/17 -
IPTU - Conselheiro RelatorMaxwel Silva Alves;não houve declaração
de impedimento para o exercício da função judicante de nenhum Conse-
lheiro. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório e voto,
dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos
legais, e no mérito negou provimento ao pedido. O voto do Sr. Conselheiro
Relator foi acompanhado pelos demais conselheiros, os quais foram pro-
feridos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes classis-
tas e servidores do município;3) Processo CRF n° 82–Betânia Empre-
endimentos Imobiliários Ltda x Fisco Municipal –IPTU - Conselheiro
RelatorSamuel Richard Decker Neto;não houve declaração de impedi-
mento para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro. O Sr.
Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório e voto, dando co-
nhecimento ao recurso interposto por preencher os pressupostos legais,
e no mérito negou provimento ao pedido. O voto do Sr. Conselheiro Re-
lator foi acompanhado pelos demais conselheiros, os quais foram proferi-
dos verbalmente, de forma alternada entre os Representantes classistas e
servidores do município. Os conselheiros Maxwel Silva Alves, Kelma Ka-
rolina Costa Amorim e Rodrigo Yawata Chagas fizeram constar em ata
que em relação ao processo n° 82 discordaram acerca da forma de conta-
gem dos prazos para verificação da tempestividade do processo, concor-
daram que o pedido foi tempestivo, mas por motivo elencado no artigo 24
da Lei 1.178/91, e afirmaram entender que a contagem dos prazos dispos-
tos no CTM deve ser feita em dias corridos, porém no mérito votaram de
acordo com o relator. O Sr. Presidente finalizou com a proclamação do re-
sultado.Em seguida, o Sr. Presidente procedeu a distribuição dos proces-
sospara a próxima sessão na seguinte ordem: 1) Processo CRF/VG n°
62–Imobiliária Torrão de Ouro x Fisco Municipal – Conselheiro Rela-
tor Samuel Richard Decker Neto;2)Embargos de Declaração - Proces-
so CRF/VG n° 83 –Wilma Procópio de Andrade – Gespro n. 669555/
20 - ITBI – Conselheira RelatoraJosivania Franca Santos;3) Processo
CRF/VG n° 80–Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda x Fisco Munici-
pal – ISS – Conselheiro RelatorWashington Luiz Lopes Filho;Após is-
so, oSr. Presidente informou impedimento quanto ao processo n° 80 e será
substituído pelo Conselheiro Substituto Washington Luiz Lopes Filho, não
houveram declaração de impedimento pelos demais Conselheiros. Por úl-
timo, foi designada para o dia 25/06/2021, às 9:00 horas, a 29ª sessão
ordinária e facultada a palavra aos demais conselheiros. Nada a mais ha-

vendo a tratar foi encerrada a reunião às 11h25min 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, 21 de maio de 2021.

CONSELHEIRO ASSINATURA
MAXWEL SILVA ALVES
JOSIVANIA FRANCA SANTOS
KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM
SAMUEL RICHARD DECKER NETO
RODRIGO YAWATA CHAGAS

PORTARIA Nº 590/2021

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 e tendo
em vista o que consta do Processo nº 735691/2021,

RESOLVE:

Conceder aoservidor TIAGO AUGUSTO CALEGARI,matrícula 95813,
exercendo o cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde,02 (dois) anos de Licença para tratar de
Assunto Particular sem Ônus, conforme Artigo 101 da Lei Municipal nº
1.164/1991, a vigorar a partir de 01/06/2021 a 01/06/2023.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT,17 de junhode 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA Nº 592/2021

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 e tendo
em vista o que consta do Processo nº 733179/2021,

RESOLVE:

Conceder aoservidor GLEYDSONE LOURDES DA SILVA,matrícula
101039, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde,02 (dois) anos de Licença para tratar de
Assunto Particular sem Ônus, conforme Artigo 101 da Lei Municipal nº
1.164/1991, a vigorar a partir de 04/05/2021 a 04/05/2023.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT,17 de junhode 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

1º ERRATA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°45/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2021 / PROC. ADM. Nº. 708736/2021

Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público para o
conhecimento dos interessados as modificações na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°45/2021em decorrência em de erro material da EMPRESA
REGISTRADA: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. Neste sentido, em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, De-
creto Municipais N.09/2010 e suas alterações e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de
1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, resolve promover as CORREÇÕES NECESSÁRIAS:

NA CLÁUSULA QUARTA — DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

ONDE SE LÊ:
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