
1.1. Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo a redução de 16,66% do valor
global inicial do Contrato n. 012/2018, não alterando o quantitativo do ob-
jeto do contratado.

LEIA-SE:

OBJETO: SUPRESSÃO DE 4,04% DE PARTE DO QUANTITATIVO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA
GRANDE-MT estabelecido na Av. Gov. Júlio Campos, nº 2.599, Bairro Jar-
dim dos Estados, município de Várzea Grande – MT, inscrito no CNPJ sob
o nº 02.555.079/0001-42, Diretor Presidente RICARDO AZEVEDO ARAU-
JO, inscrito no CPF sob nº 165.914.158-31 portador do RG nº 27889981
SSP/SP, residente e domiciliado nesta cidade, na qualidade de Diretor
Presidente da Autarquia Municipal, nos termos do art. 15 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, e as demais normas le-
gais aplicáveis.CONTRATADA: PONTES COMÉRCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 33.031.535/0001-89, com sede na Rua Cristóvão Colombo,
n: 318, Jardim Imperador I, CEP 78.125-630, Várzea Grande/MT, CON-
TRATADA, neste ato representado pelo Sr. EVANDRO GUSTAVO PON-
TES DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 626.832.091-34, bem
como demais legislações correlatas, através da Adesão/Carona a Ata de
Registro de Preços nº. 73/2018, Pregão Eletrônico nº 20/2018 da Prefei-
tura Municipal de Várzea Grande e conforme aceite da empresa através
do Oficio n° 008/PCPS/2018, e aceite do Órgão através do Oficio n. 2.594/
SAD/2018, resolve celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas
e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.2. Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo a redução de 4,04% do valor
global inicial do Contrato n. 012/2018, não alterando o quantitativo do ob-
jeto do contratado.

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO

DIRETOR PRESIDENTE - DAE/VG

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo CRF/VG n. 25 (FAUSB Educacional x Fisco Municipal – IS-
SQN)

Assunto: Recurso Voluntário

Relator: Conselheiro Daniel da Silva Martins Neto

EMENTA

ISSQN. RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA SANCIONA-
TÓRIA PREVISTA NO ART. 294, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR MU-
NICIPAL N. 1.178/1991 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). AUSÊN-
CIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CON-
FISCO. CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL. DESEQUILÍ-
BIO NO MERCADO ECONÔMICO E PREJUÍZO SOCIAL. IMPOSSIBILI-
DADE DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA. ATO VINCULADO.

1 – O conceito legal de tributo previsto no art. 3º da Lei n. 5.172/1966 (Có-
digo Tributário Nacional) possibilita a distinção entre tributo e multa, sendo
que tecnicamente não é possível invocar o princípio constitucional do não
confisco, pois o mesmo é garantia assegurado ao contribuinte no que tan-
ge aos tributos.

2 – A vedação ao confisco não deve abarcar práticas ilícitas, de modo a
subverter a própria ordem constitucional pautada na ordem econômica e
social no princípio da livre concorrência.A sonegação de quantias devidas
ao Fisco Municipal a título de tributo, além de prejudicar o ente público
responsável pela exação tributária, o qual se vê frustrado em receitas ne-
cessárias para implementação de suas políticas públicas, as quais são in-
dubitavelmente dirigidas ao cidadão, causa sérios males aos demais con-

correntes do respectivo mercado econômico que competem em condições
desiguais.

3 – A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do arti-
go 142 Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), razão pela qual não
cabe a autoridade fiscal realizar qualquer juízo de oportunidade e conveni-
ência acerca da aplicação da multa sancionatória.

4 – Recurso Voluntário conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário, fundamentado no art. 33 da Lei Comple-
mentar Municipal n. 4.354/2018, em face da decisão de 1º grau exarada
em 29/01/2019 de fls. 41/45 do Processo Gespro n. 558043/18.

Adoto o relatório da decisão de 1º grau (fls. 41/43), por correto, e acres-
cento que o i. julgador de 1º grau concluiu pela manutenção integral do
crédito tributário objeto de autuação fiscal.

A fls. 46 do Processo Gespro n. 558043/18 consta Termo de Intimação de
Julgamento de 1ª Instância.

A fls. 02/10 do Processo Gespro n. 575447/19 consta Recurso Voluntário,
o qual em suas razões recursais apresenta discordância da decisão de 1º
grau, sob o argumento de que a aplicação de multa sancionatória no per-
centual fixado na autuação fiscal configura conduta confiscatória, violado-
ra de postulado constitucional previsto no artigo 150, IV, CR/88, sendo que
ao final requer o conhecimento do presente recurso e o seu provimento
para afastar a citada multa ou alternativamente a sua redução, sugerindo
o percentual de 2% (dois por cento), previsto no art. 294, § 1º, da Lei Com-
plementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário Municipal).

A fls. 11/12 consta Remessa Gespro; fls. 13 registro, autuação e distribui-
ção pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais; fls. 14/15 e 17 contrar-
razões recursais, a qual pugna pela manutenção da decisão exarada.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos
de sua admissibilidade dispostos na Lei Complementar Municipal n. 4.354/
2018.

A partir da análise dos autos do processo em epígrafe, constato que a in-
surgência recursal reside apenas no caráter confiscatório da multa sanci-
onatória, em suposta ofensa ao previsto no artigo 150, IV, CR/88, sendo
que em nenhum momento processual a recorrente se rebelou contra o va-
lor apurado do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Inicialmente, destaco o conceito legal de tributo previsto no art. 3º da Lei
n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), o qual preceitua que tributo é
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Assim é que pela simples leitura do dispositivo legal acima citado percebe-
se a diferença entre tributo e multa. A multa é indubitavelmente uma das
espécies de sanção por ato ilícito.

Em razão disso, tecnicamente entendo não ser possível invocar o princípio
constitucional do não confisco, ao passo que o mesmo é garantia assegu-
rado ao contribuinte no que tange aos tributos, o que repito não deve ser
confundido com multas sancionatórias.

Ademais, não vislumbro qualquer interpretação de postulados inscritos na
Constituição da República de 1988 que leve a defender ou mitigar a práti-
ca de atos ilícitos, com no presente caso.

Em outros termos: a vedação ao confisco não deve abarcar práticas ilíci-
tas, de modo a subverter a própria ordem constitucional pautada na ordem
econômica e social no princípio da livre concorrência.

Nesse ponto, destaco que a sonegação de quantias devidas ao Fisco Mu-
nicipal a título de tributo, além de prejudicar o ente público responsável
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pela exação tributária, o qual se vê frustrado em receitas necessárias para
implementação de suas políticas públicas, as quais são indubitavelmente
dirigidas ao cidadão, causa sérios males aos demais concorrentes do res-
pectivo mercado econômico que competem em condições desiguais.

Por último, verifico que a partir da análise do artigo 294, II, b, da Lei Com-
plementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário Municipal) não cabe
a autoridade fiscal realizar qualquer juízo de oportunidade e conveniência
acerca da aplicação da multa sancionatória, uma vez que não se trata de
ato discricionário.

Nesse sentido, destaco o parágrafo único do artigo 142 Lei n. 5.172/1966
(Código Tributário Nacional), o qual estatui que a atividade administrati-
va de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Logo, não é possível juridicamente afastar a aplicação da multa sanciona-
tório ou até mesmo reduzi-la.

Em face do exposto, conheço do respectivo recurso voluntário e nego-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau exarada em
29/01/2019 de fls. 41/45 do Processo Gespro n. 558043/18.

Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais – Decreto n.41/2.
018.

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 voluntário
e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau
exarada em 29/01/2019 de fls. 41/45 do Processo Gespro n. 558043/18.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 11 de Abril de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Conselheiro Relator

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

PORTARIA Nº 432/CPSPAD/SAD/2019

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Complementar nº. 1.164/91 e Decreto nº 032/2012;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 324/CPSPAD/SAD/2019 que deter-
minou o envio do PAD 094/2014 para a Dívida Ativa Municipal, publicada
no Diário Oficial dos Municípios – AMM, no dia 26/03/2019, pag. 442, com
efeito retroativo a data da publicação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 23 de abril de 2019.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos Ns° 550885/2018, 537828/2018 e 517068/2018

CRF: N° 18/2019

Assunto :Recurso Voluntário , REVISÃO DE IPTU

Recorrente: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO E ESPOSA

Recorrida : Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Ementa

IPTU. RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE DE DECISÃO EM 1ª Ins-
tancia. RETRAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL. REVISÃO DE VALOR-
DE IPTU EM DESSONÂNCIA COM VALOR DE MARCADO.

Dos fatos:

A recorrente contesta a decisão de 1ª instância, pedindo a nulidade da de-
cisão, argumentando que tal decisão fere o que estabelece o art. 14, inciso
I, da Lei Complementar n°4354/2018, fls 04 do processo n° 550885/2018
onde versa sobre o número de servidores efetivos no cargo de Auditor Fis-
cal de Tributos da Receita Municipal.

Interpôs recurso pedindo reforma da sentença arguindo sobre não concre-
tizações de obras estruturais da Copa do Mundo 2014, retração da econo-
mia nacional, recessão, desemprego e etc. Pede que esses fatores sejam
considerados pela autoridade fiscal, atualizando os valores conforme situ-
ação econômico-financeira de seus munícipes em consonância com valo-
res ,por ele, considerados valor de mercado e consequentemente acarre-
tando enorme inadimplência.

Pedeque os valores venais atribuídos aos imóveis estão em total disso-
nância com a realidade, devendo os mesmo serem reduzidos e adequa-
dos aos valores reais dos imóveis.

Voto do relator:

O processo tramitou normalmente, sendo garantido ao recorrente a ampla
defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularidade processual.
A matéria é simples, sendo desnecessário alongar-se a debates.

Preliminarmente, registro que o recurso apresentado é tempestivo, bem
como, refuto os argumentos apresentados preliminarmente em relação a
necessidade de julgamento de primeiro grau ser realizado por 03 (três)
julgadores, uma vez que da própria interpretação sistemática do diploma
legal citado verifica-se que o contencioso municipal é formado por julga-
dores singulares e colegiados, sendo em primeiro grau em número de 03
(três), os quais exercem a função jurisdicional de forma individual, entendo
ainda que o Recorrente não apresentou nenhum fato novo nesta lide ob-
servando claramente a intenção protelatória do mesmo .

Em outros termos: não há no contencioso municipal o sistema de duplo
colegiado.

O Recorrente alega em sua defesa que a decisão em primeira instancia é
nula dizendo que tal decisão nao está em consonância com a Lei Comple-
mentar n°4.354/2018.

Argumenta fatos subjetivos a matéria tributária , como crise nacional e
obras estruturais que não se concretizaram na Copa 2014,entretanto não
leva em conta os princípios da administração publica e tributária como o
princípio da legalidade onde determina que a administração pública só po-
de fazer aquilo que a Lei permite , esse princípio ganha tanta relevância,
pois além de passar segurança jurídica ao indivíduo, limita o poder do Es-
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tado, ocasionando assim, uma organização da Administrativa Pública não
levando em conta fatores subjetivos.

Ante o exposto,dou conhecimento ao recurso voluntario interposto por
preencher os pressupostos legais, mas, nego provimento ,voto pela ma-
nutenção do valor lançado pela autoridade fiscal e nego também que
seja concedido os benefícios previstos da Lei Complementar 4.236/
2017 por estar em discordância ao Código Tributário Municipal Lei
1178/1991 no art. 30.

“Art. 30 – As impugnações suspendem a exigibilidade do imposto ,
aplicando-se,nos casos não providos , os acréscimos legais.”

Várzea Grande/MT, 21 de Março de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recurso Fiscal proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros deste
colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer o recurso voluntário e
negar-lhe provimento, mantendo a decisão em 1° grau e negando também
que seja concedidos os benefícios previstos da Lei Complementar 4.236/
2017por estar em discordância ao Código Tributário Municipal Lei 1178/
1991 no art. 30.

Várzea Grande, 17 de Abril de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recurso Fiscal

Adriana Schlitter

Conselheira

Mário Cezar de Lima

Conselheiro

Cássia Regis Lopes

Conselheira

PORTARIA 434/CPSPAD/SAD/2019

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Complementar nº. 1.164/91 e Decreto nº. 032/
2010;

RESOLVE:

Art. 1º - ANULAR o Processo Administrativo Disciplinar registrado sob nº
108/2014, instaurado pela Portaria nº 817/CPSPAD/SAD/2014, publicada
em 18/11/2014, no Jornal Oficial dos Municípios – AMM, em razão de víci-
os processuais.

Art. 2º - DETERMINAR a instauração de novo procedimento para apurar
os fatos, aproveitando-se todos os atos não decisórios do referido PAD.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 24 de abril de 2019.

Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 57, DE 25 DE ABRIL DE 2.019

Dispõe sobre destituição da Responsabilidade Técnica pelo Setor de Ra-
diologia do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE VÁRZEA GRANDE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o arti-
go 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir da Responsabilidade Técnica pelo Setor de Radiologia
do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, o Sr. Juliano
de Lima Nagano, a partir de 08 de abril de 2.019.

Várzea Grande, 25 de abril de 2.019.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE
PREÇO Nº 27/2019

PROCESSO Nº 587060/2019 O Município de Várzea Grande, através do
Fundo Municipal de Saúde, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pe-
la portaria n. 63/2019, torna público para conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔ-
NICA do tipo menor preço por item, cujo objeto, REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE VÁR-
ZEA GRANDE-MT. A realização do certame esta previsto para o dia 16 de
maio de 2019, às 10h00min – horário de Brasília. O Edital completo es-
tá à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Gran-
de Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 12h00-
min das 14h00min às 18hs00min, mediante a taxa de recolhimento de R$
0,13(treze) centavos por impressão - não restituível Avenida Castelo Bran-
co, 2500 – Várzea Grande/MT, e gratuitamente no sitio: www.bllcompras.
org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.Várzea Grande-MT, 26 de abril de
2019. Diógenes Marcondes Secretario Municipal de Saúde /SMSVG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA/LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2019

A Pregoeira Substituta, Srª Samia Santos Araujo Tabosa designada pela
Portaria nº. 077/2019 comunica aos interessados que o Edital do Pregão
supracitado, o qual tem como objeto o Registro de Preço para futura e
eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utensílios de
cozinha e diversos para atender as necessidades das de Administração,
Agricultura, Assistência Social, Cultura Desporto e Lazer, Educação, Ga-
binete do Prefeito, Obras e Saúde, o mesmo acontecerá dia 20/05/2019,
no paço Municipal, as 08:00hs horário de Brasília, que será regida pela Lei
10.520/2002, pelos Decretos nº 3.784/2001, 5.450/2005 e 5.504/2005, De-
cretos Municipais nº 048/2006 e 049/2006; com aplicação subsidiária da
Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.

O Edital encontra se disponível no site do Município www.vilarica.mt.gov.
br. e pode ser solicitado no email: licitavilaricamt@yahoo.com.br.

Vila Rica / MT, 26 de Abril de 2019.

SAMIA SANTOS ARAUJO TABOSA

Pregoeira Substituta

Portaria nº 077/2019
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