
clusive, com relação às funções desempenhadas pelos demais servidores
que venham compor sua equipe no período.

Artigo 4º- A diretora interventora receberá a gratificação da função pelo
período que permanecer na unidade escolar.

Artigo 5° Esta Portaria entrará em vigência na data de sua Publicação

Registra se, Publica se, Cumpra se.

Várzea Grande – MT, 12 de março de 2019.

Silvio Aparecido Fidelis

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo: CRF/VG nº 01/2018 – (Osmar Mischiatti e Esposa x Fisco Mu-
nicipal – ITBI)

Assunto: Reexame Necessário / Recurso de Ofício

Relatora: Conselheira Adriana Schlitter

EMENTA

ITBI. REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE OFÍCIO. BASE DE CÁL-
CULO DO ITBI QUANDO O BEM É ADQUIRIDO EM ARREMATAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVI-
DA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Bem adquirido por meio de arrematação extrajudicial, situação em que
a base de cálculo do ITBI é o valor venal ou valor praticado pelo mercado,
pois é o que prevê o art. 41 do Código Tributário Municipal – Lei 1.178/91.
Não se deve confundir com a arrematação judicial em hasta pública, cujo
entendimento jurisprudencial considera para tanto o valor da arrematação.

2 - Inexistente embasamento legal para a prática utilizada pelo órgão res-
ponsável pelo lançamento do imposto quando da atualização do valor de
compra e venda por índices financeiros, há necessidade de nova avalia-
ção.

3 – Remessa Necessária conhecida e desprovida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário justificado pelo art. 40 da Lei Municipal
de nº 2.113/1999, em face da decisão de 1ª instância redigida em 13/06/
2018 de fls. 68/78.

O i. julgado de 1ª instância manteve os critérios utilizados para se chegar
à base de cálculo do lançamento originário, qual seja, o valor venal ou va-
lor de mercado em detrimento do valor da arrematação, ao tempo em que
desconsiderou a atualização aplicada posteriormente pelo órgão respon-
sável pelo lançamento do ITBI, solicitando nova avaliação. Tudo conforme
relatório, o qual considero fidedigno.

O Requerente não entrepôs recurso voluntário.

À fl. 93 o órgão encarregado pelo tributo manteve os critérios utilizados
quanto do lançamento, bem como das justificativas apresentadas às fls.
16/19.

VOTO

Em análise, verifico que no caso em tela o bem foi adquirido por meio de
arrematação extrajudicial e, nesta situação a base de cálculo do ITBI é o
valor venal ou valor praticado pelo mercado, pois é o que prevê o Código
Tributário Municipal – Lei 1.178/91:

Art. 41 – A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.

Não se deve confundir com a arrematação judicial em hasta pública, cujo
entendimento jurisprudencial considera para tanto o valor da arrematação.

Entendo ainda que não havia embasamento legal para a prática utilizada
pelo órgão responsável pelo lançamento do imposto quando da atualiza-

ção do valor de compra e venda por índices financeiros, havendo necessi-
dade de nova avaliação.

Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso de ofício, mas ne-
go provimento, mantendo integralmente a decisão de 1ª instância de fls.
68/78.

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, 26 de janeiro 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

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo: CRF/VG nº 06/2018 (Cardoso & Pinheiro x Fisco Municipal)

Assunto: Auto de Infração / Recurso Administrativo

Relatora: Conselheira Adriana Schlitter

EMENTA

ISSQN. RECURSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO ISSQN NO LO-
CAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. RE-
CURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Item 31.01 da lista de serviços anexa a Lei Complementar nº 116/2003,
utilizado na emissão das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo contri-
buinte, não consta do rol de exceções descritas no artigo 3º. O ISSQN é
devido no local do estabelecimento do prestador, no caso, no município de
Várzea Grande.

2 – Recurso administrativo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela pessoa jurídica Cardo-
so & Pinheiro Ltda – EPP, previsto no art. 341 da Lei 1.178/91 – Código
Tributário Municipal, em desfavor da fazenda pública municipal em face da
decisão de 1ª instância proferida em 02/03/2018 de fls. 99/102.

O i. julgado de 1ª instância reputou válido o AIIM nº 04/2015 julgando im-
procedente o recurso interposto, visto que, de acordo com o art. 3º da Lei
Complementar nº 116/2003 o serviço descrito no item 31.01 considera-se
prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento do prestador
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que é situado no município de Várzea Grande. Tudo conforme relatório
exarado, o qual considero fidedigno.

O Requerente interpôs recurso às fls. 01/170 (volume 2). Aduz o cance-
lamento do AIIM, alegando que o imposto é devido no local da prestação
dos serviços.

Às fls. 173/174 a autoridade fiscal municipal encarregada do lançamento
do tributo manteve os critérios utilizados quando da lavratura do AIIM, bem
como das justificativas que o embasaram.

VOTO

Em análise, pode-se verificar que a celeuma se instalou em torno do local
de incidência do ISSQN.

É sabido que o rol de serviços tributáveis e as regras de incidência do ISS
são regulados pela Lei Complementar nº 116/2003. Assim, conforme bem
explanado nas decisões já constantes deste processo, a referida lei é ta-
xativa – aquela que não admite contestação – e, em seu artigo 3º, assim
define:

“Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do do-
micílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,
quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 157, de 2016).”

Em detida análise das exceções apresentadas pela referida Lei Com-
plementar, percebe-se que o item 31.01 (Serviços técnicos em edifica-
ções, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêne-
res), constantes das Notas Fiscais emitidas apelo recorrente, não está
dentre o rol de exceções descritas no artigo.

Dando prosseguimento e, diante dos documentos apresentados pelo re-
corrente em fase recursal (contratos de prestação de serviços, recibos de
despesas, contratos de empregados), é importante ressaltar que o ISSQN
ocorre sempre que o serviço tributado realizar-se efetivamente nos termos
do Art. 114 do CTN define: “Fato gerador da obrigação principal é a situ-
ação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” e,
for provada a presença de um estabelecimento prestador (critério legal de
conexão com a competência municipal).

Para tanto, assumem posição de destaque os seguintes elementos para
caracterização da presença do estabelecimento, os quais NÃO se fazem
presente no caso em tela, não havendo que se falar em tributação fora do
domicílio do prestador dos serviços:

manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços;

existência de estrutura gerencial, organizacional e administrava compatí-
vel com as atividades desenvolvidas;

inscrição na prefeitura do município e órgãos previdenciários;

informação desse local como domicilio fiscal, para fins de pagamento de
outros tributos;

divulgação desse endereço em impressos, formulários, correspondência,
contas etc.[i]

Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso apresentado pelo
recorrente, mas nego provimento, mantendo integralmente a decisão de 1ª
instância.

Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2019.

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 o recurso interposto 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, 26 de janeiro 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

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

[i] BARRETO, Aires. ISS na Constituição e na Lei. 3ª ed., SP: Dialética,
2009. p. 265.

PORTARIA Nº60/2019/GAB/SMECEL/VG/MT

A Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que constamnas Leis Complementares nº. 3.505/2010,
4.007/2014, 4.093/2015 e4.163/2016, 4.189/2017, 4.293/2017,4.335/2018, e, 4.430/2019que “dispõem sobre aCarreira dos Profissionais da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e dá outras providências”,

RESOLVE:

Enquadrar oservidor da Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Esporte e Lazer, que possui carreira regida pelas LeisComplementares supracitadas,
com cargo, classe e nível na carreiraconforme descrito abaixo:

NOME CARGO DE ORIGEM CARGO / PERFIL DATA ADM Rec/Averb. Todos Efei. C/H. CLASSE NÍVEL
GERALDO AUGUSTO RODRIGUES TSAE – nível médio TSAE – nível médio 02/05/2012 30H B–03

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito financeiro retroativo a partir de 01/03/2019.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 13de março de 2019.

Lucimar Sacre de campos

Prefeita Municipal
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