
PORTARIA Nº 855/2020

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art.
1° da Portaria Interna n° 388/2020 de 08 de abril de 2020.

RESOLVE

Conceder Férias regulamentares, referente aos meses de Setembro/2020, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei
Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL
MAT. NOME DO SERVIDOR VINCULO PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

110103 ELLEN CRISTINA MORENO DO NASCIMENTO Comissão 2019/2020 29.09.20 a 30.09.20
(02 dias)

135547 LETICIA RIBEIRO FRANÇA CAVALCANTI Comissão 2019/2020 29.09.20 a 30.09.20
(02 dias)

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, 22 de Setembro de 2020.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo: CRF/VG nº 71 – Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda - EPP

Assunto: Auto de Infração nº 1677/2019

Relatora: Conselheira Adriana Schlitter

EMENTA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Revogação de parcelamentos com 3 (três) parcelas vencidas cumulativamente, previsto no art. 282, “g”, § 2º da Lei 1.178/91 – Código Tributário
Municipal;

2 – Revisão de ofício dos lançamentos antes da lavratura do AIIM;

3 – Aplicação da multa prevista no art. 294, I, “a” da Lei 1.178/91 – Código Tributário Municipal sem efeito de confisco.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica Mato Grosso Serviços de Vistorias 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 14 de agosto de 2019 constante
das fls. 539/544 (volume 5) deste processo.

O i. julgado de primeira instância manteve na integridade todos os lançamentos constantes do Auto de Infração em função do descumprimento das
obrigações principais, ou seja, recolhimento do ISSQN, conforme relatório que adoto por verdadeiro.

Logo, inconformado, o Requerente interpôs tempestivamente recurso voluntário de fls. 02/28 por meio do processo Gespro de nº 619114/19 em 02 de
setembro de 2019. Posteriormente, às fls. 30/45, o órgão municipal encarregado da lavratura do AIIM, atendendo parcialmente as reivindicações do con-
tribuinte, retificou os valores das competências de novembro/2015 e janeiro/2017 importando na diminuição do valor do ISSQN apurado em R$ 119,25
em valores principais.

Sucintamente, em sede recursal, o recorrente:

- aponta divergências nos valores demonstrados nos Anexos I e II do Auto de Infração;

- questiona a revogação dos parcelamentos;

- questiona a revisão de ofício nos valores do ISSQN e pleiteia a retificação do Auto de Infração;

- argumenta que a multa aplicada tem efeito confiscatório e,

- apresenta os comprovantes de pagamento de fls. 13/28 (Gespro nº 619114/19).

Assim, assegurados os direitos do contraditório e da ampla defesa, com observância de todos os prazos, temos o que segue:

Preliminarmente cumpre esclarecer que o procedimento administrativo materializado por meio do Auto de Infração de nº 1677/2019, lavrado contra o
contribuinte supracitado por descumprimento das obrigações principais é composto pelos seguintes anexos:

- Anexo I: identifica todas as Notas Fiscais que geraram o ISSQN – fls. 04/56 (volume 1);

- Anexo II: memória de cálculo da apuração do ISSQN – fls. 58/59 (volume 1).

Feito isso, passo a análise das divergências apontadas pelo recorrente:

- Fevereiro/2014: pode-se observar que o contribuinte possuía 4 parcelamentos ativos e, que estes, por força do art. 282-G da Lei 1.178/91 – Código
Tributário Municipal – foram revogados pela autoridade responsável pela lavratura do Auto de Infração, objeto do presente processo administrativo.
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Veja o quadro resumo abaixo, o qual tomei emprestado das contrarrazões de fls. 497/510 (volume 4):

Referente ParcelasData Nº Parcelamento Tributo Dívidas Total Pagas A Vencer Vencidas
05/12/2014 10154586/14 ISSQN Jan. a Dez. 2013 36 15 0 21
23/03/2015 10154897/15 ISSQN Jan. a Fev. 2015 24 08 0 16
31/10/2017 11931404/17 ISSQN Abr. a Dez. 2016 24 06 08 10
31/10/2017 11931407/17 Dívidas Diversas (ISSQN) 2010 a 2016 24 08 08 08

Os parcelamentos supracitados estavam com mais de 3 (três) parcelas vencidas cada um, de modo que foram revogados da forma como prevê a legis-
lação municipal e, não há possibilidade da manutenção dos mesmos como pretende o contribuinte. Veja o que dispõe a legislação municipal:

Art. 282-G– A falta de recolhimento, dentro do prazo, de qualquer das parcelas subsequentes à primeira, implicará a denúncia do acordo, incumbindo à
Coordenadoria de Administração Tributária a adoção das providências necessárias para sua efetivação.

§ 1º- ...

§ 2º- A falta de pagamento, no prazo estabelecido, de três parcelas, cumulativos, do débito parcelado, implicará o vencimento automático das demais
parcelas vincendas e autorizará a imediata inscrição em dívida ativa de todas as parcelas, com a perca dos benefícios, que porventura tenham sido
concedidos, promovendo-se a imediata execução judicial nos moldes da legislação em vigor.

§ 3º - Após, efetivada a denúncia do acordo, o processo correspondente será:

I – encaminhado para lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa para constituição do crédito tributário referente ao saldo remanescente, quando
o parcelamento for decorrente de confissão espontânea de débito pelo contribuinte;

II – ...

Assim, os valores pagos correspondentes às parcelas dos acordos revogados foram compensados com ISSQN do período compreendido entre janeiro/
2013 e fevereiro/2014. Essa operação foi demonstrada nas planilhas de fls. 44/45 (Gespro nº 619114/19) elaborada pela autoridade responsável e,
sobre a qual não adentrarei ao mérito por não se tratar de questionamento do contribuinte.

Isso explica o valor do ISSQN demonstrado no Anexo II de fls. 58 (volume 1) ser inferior ao efetivamente apurado. Ou seja, R$ 3.502,07 em vez de R$
4.780,65 do Anexo I – fl. 04 (volume 1). Assim não há o que ser reformado neste item.

- Novembro/2015: quanto à esta competência, no Anexo II – planilha que demonstra a apuração do ISSQN – foi considerada indevidamente a Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 439 de 06/11/2015 no valor de R$ 2.160,00, cujo ISSQN corresponde a R$ 108,00. Pois, este imposto foi retido pelo
tomador dos serviços, assim, a importância deverá ser deduzida do total a ser recolhido.

- Setembro e Novembro/2016: nessas competências estão incluídas, juntamente com o imposto, taxas de emolumentos no valor de R$ 25,67 em cada
competência. Cuja previsão legal pertinente à época se encontra no art. 152, I do CTM, artigo este considerado inconstitucional pelo Pleno do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso. Entendo, então, pela retificação destes valores fazendo constar R$ 5.785,23 em setembro/2016 e R$ 5.099,75 em novem-
bro/2016 da mesma forma como está no Anexo I.

Veja parte do julgado:

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 67050/2016

Data de Julgamento: 13-10-2016

E M E N T A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TAXAS DE “EXPEDI-
ENTE” E DE “EMOLUMENTOS” – VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PETIÇÃO E DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS PARA
A INSTITUIÇÃO DE TAXAS – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPARTIDA AO CONTRIBUINTE – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO INICIAL ACO-
LHIDO. I – Além de limitar o livre exercício do direito de petição, a “taxa de expediente”, assim com a “taxa de emolumentos”, não representa qualquer
contrapartida ao contribuinte por qualquer ação específica da administração. II – Não há movimentação bastante da máquina administrativa, a ponto de
autorizar a instituição de taxas apenas pelo protocolo de petições, ou mesmo pela impressão das guias de recolhimento dos próprios tributos.

- Janeiro/2017: ocorreu erro material proveniente de falha na digitação já acolhido pela I. Auditora Fiscal responsável pelo levantamento fiscal no valor
de R$ 11,25, a maior no Anexo I.

- Abril/2015, Maio/2015, Junho/2015, Dezembro/2015, Janeiro/2016, Fevereiro/2016, Março/2016, Abril/2016, Maio/2016, Outubro/2016, Março/
2017, Abril/2017, Maio/2017, Junho /2017, Agosto/2017, Setembro/2017, Outubro/2017, Julho/2018 e Outubro/2018: como bem explanado pela
autoridade responsável pelos lançamentos à fl. 500 (volume 4), embora essas competências constem do Anexo I – aquele que considera todas as NFSE
emitidas pelo contribuinte – não aparecem no Anexo II – aquele que demonstra o ISSQN apurado – pois já foram quitados.

Requer ainda o contribuinte a retificação do AIIM. Alega que houve revisão dos lançamentos e os valores foram alterados de R$ 488.338,29 para R$
349.811,21. Em análise, não encontrei no processo nenhuma revisão que importasse nessa diferença, a não ser as justificativas constantes das contra
razões à fl. 31 (Gespro de nº 619114/19), pois veja:

Inicialmente, observa-se que a revisão de oficio citada na contestação e também na decisão de 1ª instância, foi efetuada pela autuante no decorrer dos
trabalhos de auditoria, ao observara que no cadastro do contribuinte continham algumas inconsistências de lançamentos. Isto é, antes da lavratura do
presente AIIM.

Entendo então, que não há o que ser alterado neste item, pois o AIIM considerou os valores já depurados pela R. Auditora Fiscal.
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Continua o recorrente ao reclamar da aplicação da Multa, no importe de 100% do valor do tributo. No entanto, a autoridade fiscal agiu no estrito cumpri-
mento de suas funções, pois se trata de ato vinculado e obrigatório. Veja a disposição do CTM:

Art. 294 - Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, o descumprimento das obrigações principais sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem
prejuízo da exigência do imposto devido:

I - 100% (cem por cento) do valor do imposto aos que:

a) tendo emitido documentos fiscais e lançado nos livros próprios, deixarem de recolher, no prazo legal, no todo ou em parte o imposto correspondente;

Portanto, não há discricionariedade no procedimento e não deverá ser reformado. Veja ainda o que dispõe a Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administra-
tivo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Ao final o contribuinte apresentou os documentos de fls. 13/28 (Gespro nº 619114/19), afirmando que não houve dedução desses valores
quando da lavratura do presente AIIM.

Esses recibos de pagamento são dos exercícios de 2018 e 2019. Alguns apresentam o apontamento “parcelamento”, então presumo que se
referem aos parcelamentos que foram revogados e já tratados acima, cuja dedução foi considerada pela Auditora Fiscal, ou seja, conforme já
bem explanado. Outros não fazem referência ao título que foi liquidado, não sendo possível verificar se estão incluídos no AIIM ou não.

Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso apresentado pelo recorrente e, entendo pela retificação dos valores dos impostos apurados nas
competências de novembro/2015, setembro e novembro/2016 e, janeiro/2017 conforme argumentos apresentados no decorrer desta peça.

Várzea Grande - MT, 04 de março de 2020.

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 co-
legiado, por unanimidade de votos, em conhecer a remessa necessária reformando parcialmente 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 Samuel Richard Decker Neto (Representante da Ordem dos
Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e, Srª Cássia Regis Lopes (Representante do Conselho Regional de Administração).

Várzea Grande – MT, 21 de setembro de 2020.

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

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

PORTARIA Nº 856/2020

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° 388/2020 de 08 de abril de 2020.

RESOLVE

Art. 1°. Conceder 04 (quatro) dias de férias regulamentares referente ao
período aquisitivo 2016/2017, a vigorar a partir de 15.09.2020 a 18.09.
2020, a servidora SINIER FERREIRA DA LUZ, matrícula n° 43748, exer-
cendo o cargo Efetivo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, lotada
na Secretaria Municipal de Administração.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 22 de Setembro de 2020.

MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 39/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM

Processo n° 673805/2020. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual aquisição de leites maternizados e suplementos alimentares, para
atender o SAE/CTA, Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Gran-
de, Secretaria de Assistência Social e demandas de processos judiciais da
Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT. O certame foi AD-
JUDICADO E HOMOLOGADO em 17/09/2020, sagrando vencedoras as
empresas: NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICI-
ONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ
06.372.763/0001-40, vencedora dositens1,4 e 6com o total de R$ 119.
520,00 (cento e dezenove mil quinhentos e vinte reais);NUTRILIFE PRO-
DUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 26.
574.769/0001-07vencedora doitem 02com o total de R$ 63.225,60 (ses-
senta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centa-
vos);DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA,
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