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Assunto: IMPUGNAÇÃO – LANÇAMENTO DE IPTU IMÓVEL ANO 2017

Relator: Conselheiro Rodrigo Yawata Chagas

Ementa: IPTU. EXERCÍCIO 2017. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE COMO “ANIMUS DO-
MINI”. IMÓVEL OBJETO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊN-
CIA DE DOCUMENTO COMBROBATÓRIO. LANÇAMENTOS EM CON-
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DOS
LANÇAMENTOS.

Relatório

Recurso Voluntário interposto pela sociedade empresária Energisa Mato
Grosso Distribuidora de Energia S.A. sob o argumento de que é parte ilegí-
tima para cobrança relacionada ao lançamento do IPTU referente ao exer-
cício 2017 e relativo ao imóvel localizado na Rua São Caetano, s/nº, bairro
Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, cuja inscrição imo-
biliária é a de n° 404.910.0001.0000.15.000.

De forma sucinta a Recorrente em sua impugnação (fls.02/07) e repetindo
o mesmo argumento no recurso voluntário (fls. 02/06 – Vol II). A base do
argumento da Recorrente é de que a mesma não é proprietária e nem pos-
suidora do imóvel como se dona fosse ou mesmo com intenção de ser do-
na dela.

Em decisão de primeiro grau, ficou assentado que a Recorrente em mo-
mento algum anexou aos autos documento válido que comprovasse a
existência de servidão administrativa, razão pela qual se decidiu pela ma-
nutenção do crédito tributário relativo ao IPTU, referência ano 2017 do
imóvel cadastrado sob o n° 404.910.0001.0000.15.000.

VOTO

Trata-se de RecursoVoluntário interposto pela sociedadeempresária Ener-
gisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sob o argumento de que é
parte ilegítima para cobrança relacionada ao lançamento do IPTU referen-
te ao exercício 2017 e relativo ao imóvel localizado na Rua São Caetano,
s/nº, bairro Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, cuja ins-
crição imobiliária é a de n° 404.910.0001.0000.15.000.

Ao Recorrente foi assegurado os princípios da ampla defesa e do contra-
ditório, tendo o mesmo apresentado suas razõesfáticas, jurídicas e docu-
mentos.

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente o pleito recur-
sal não merece prosperar, valendo destacar neste ponto que o argumento
de nulidade da decisão de primeiro grau se confunde com o mérito, razão
pela qual é a mesma analisado em conjunto neste julgamento.

O Código Tributário Nacional, art. 34, dispõe de forma clara que:

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

Destacamos e suprimimos

Vale destacar que nem mesmo as sociedades de economiamista estão li-
vres da cobrança de tributos, como por exemplo do IPTU, pois, já está as-
sentado o entendimento nos Tribunais de Justiça brasileiros que não se
reconhece a imunidade tributária, prevista na CF, art. 150, VI, “a” para as
sociedades de economia mista sob a forma de sociedade por ações e que
tenham distribuição de lucros aos seus acionistas e que explore atividade
econômica na qual haja pagamento de preços ou tarifas pelo usuário e isto
em conformidade com a CF, art. 150, §3° e art. 173, §1° e §2°.

É do conhecimento geral de que a servidão pode ser constituída por três
meios: a) por contrato entre as partes, mediante escritura pública, em que
o concessionário e o proprietário interessado estipula, nos termos da Lei a
extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações a ambas as partes;
b) por decisão judicial, na qual o juiz é que determina se vai ou não ser
concedida a servidão e qual o valor da indenização; e, por fim; c) decorren-
te de lei, onde esta impõe que deverá ser feita a servidão de passagem.

É cediço, também, que a servidão administrativa constitui direito real de
gozo, que recai sobre a propriedade alheia em virtude de serviço público
ou bem afetado a fim de utilidade pública, sem que com isto haja a trans-
ferência da titularidade do imóvel, razão pela qual, nesta hipótese o propri-
etária acaba sendo o legítimo contribuinte do IPTU.

A despeito da recorrente juntar aos autos a relação de imóveis sob sua
posse, registrados no cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títu-
los e Documentos de Várzea Grande – MT, não foi juntada a matrícula do
imóvel 404.910.0001.0000.15.000, não obstante, é de conhecimento que
não somente este cartório possui os registros de imóveis do município.

Deste modo, a ora Recorrente não anexou aos autos documento exigido
por Lei que comprove não ser ela a proprietária e nem possuidora do imó-
vel e nem apresentou o documento que comprova ser ela a titular de di-
reito de servidão. Além disso, segundo consta dos autos a Recorrente age
como proprietária de fato do imóvel em questão, utilizando-o de forma úni-
ca e exclusiva para fins comerciais e por fim obtendo lucro.

Saliente-se ainda que, conforme preconiza o art. 17 da Lei 6.015/1973,
qualquer pessoa pode requerer certidão do registro.

Dito isto e considerando tudo o que consta dos autos, bem como, o que
dispõe o Código Tributário Municipal n° 5.172/66, art. 34, a Recorrente é
contribuinte do IPTU.

Ante o exposto, recebido e conhecido o recurso, no mérito nego provimen-
to para manter os lançamentos relativo ao IPTU referente ao ano 2017,
relativo ao imóvel localizado Rua São Caetano, s/nº, bairro Jardim Eldora-
do, no município de Várzea Grande/MT, cuja inscrição imobiliária é a de
n° 404.910.0001.0000.15.000, mantendo integralmente a decisão proferi-
da em primeira instância.

Várzea Grande, 21 de maio de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Relator Conselheiro

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, negar-lhe provimen-
to, mantendo-se integralmente a decisão do voto do relator, pela manuten-
ção dolançamento relativo ao IPTU do ano de 2017.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Maxwel Silva
Alves, Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-presidente, Kelma Karo-
lina da Costa Amorim, representante da Secretaria Municipal de Gestão
Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante do Conselho Regio-
nal de Administração, Samuel Richard Decker Neto, representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande.

Várzea Grande, 21 de maio de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro Relator

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

Conselheira

JOSIVANIA FRANCA SANTOS
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Conselheira

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

ATO Nº393/2021

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito Municipal de Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e na con-
formidade com as disposições do artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Mu-
nicipal consta no Processo nº 737689/21;

R E S O L V E:

EXONERARa pedido ZenildoPacheco Sampaio, Matrícula nº 84689do
cargoem concurso de Médico Clinico Geral, naSecretaria Municipal de
Saúde, com efeito,a partir de 22 de Junhode 2021.

.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande, 29 de Junhode 2021.

Kalil SaratBaracat de Arruda

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA

PORTARIA 199/2021

Alteração na publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Es-
tado de Mato Grosso do dia 29.06.2021, pág.425, PORTARIA Nº 195/
2021, que seja alterado o período de gozo de férias do Servidor Manoel
Vicente da Silva Neto, solicitado pelo mesmo e autorizado pelo Diretor de
produção, Portanto;

Onde se lê:

Período de Gozo: 01.07 a 20.07.2021.

Leia-se:

Período Gozo: 12.07 a 31.07.2021.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 29 de Junho de 2021.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

Diretor Presidente DAE/VG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

AVISO DO PREGÃO N. 056/2021 PMVB

PREGÃO N. 056/2021 Regido pela Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto
Estadual n. 7.217/2006, Decreto Municipal n. 033/2013 e, subsidiariamen-
te, pela Lei 8.666/1993.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
PREST. SERVIÇOS INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDEN-
TES QUÍMICOS DO SEXO MASCULINO, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS .

CREDENCIAMENTO: 08h do dia 12/07/2021.

INICIO DA SESSÃO: 08h do dia 12/07/2021. Aquisição do Edital no site:
http://www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br/...

Solicitar pelo: Fone/fax: (65) 3259-1313 , (65) 3259-1132 ou pelo- e-mail:
licitacoes@vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br

Local: Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade – Situada
à Av. Dr. Mário Correia, Nº 452, Centro, CEP. 78.245-000. PREGOEIRO:
ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA.

PORTARIA N.315/2021

“DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A
EXECUÇÃO DE CONTRATO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, prefeito municipal de Vila Bela da San-
tíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, especialmente em atendimento ao dispos-
to no artigo 64, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993;

Considerando o disposto no artigo 67, da lei 8.666/93,

Considerando os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora ELECILDES RIBEIRO PESSOA, ocupante
do cargo de Agente Comunitária de Saúde, Matrícula n. 955, portadora do
RG: 14.404.168 SSP/MT e CPF: 963.363.231-53, lotada na Secretária de
Saúde, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato n. 046/2021,
firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade - MT e a
Empresa: EQUIPAR EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, CNPJ:
34.382.745/0001-84; Valor: R$ 11.959,99 (onze mil novecentos e cin-
quenta e nove reais e noventa e nove centavos), cujo objeto é a aquisi-
ção de materiais hospitalares, para as Unidades Básicas de Saúde.

Art. 2º - Fica o fiscal obrigado a comunicar a administração todas às ocor-
rências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos eventualmente observa-
dos.

Parágrafo Único – As decisões e providencias que ultrapassem a com-
petência do fiscal deverão ser solicitado, à administração, em tempo hábil,
para a adoção das medidas saneadoras.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzin-
do seus efeitos a partir da assinatura do contrato.

Gabinete do Prefeito, em 29 de junho de 2021.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

DO OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de En-
siladeira, para colheita de forragem, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Agricultura

DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à CONTRATADA em até
10 (Dez) dias úteis, contados do recebimento dos itens bem como, da nota
fiscal devidamente atestada pelo fiscal devidamente designado para esse
fim.

DATA: Vila Rica/MT, 29 de Junho de 2021.

ASSINANTES / VALOR:

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - Prefeitura Municipal de Vila Rica –
Contratante.

DELBA VICENTINI CREMASCO EPP 03.138.598/0001-78– Contratada.
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