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PREFEITURA MU1'1CIPAL DE LAURO DE FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEl'fDA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
E-mail: cmc-sefaz@1aurodefreitas.ba.gov.br

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTl:UBUINn:s 

Ata da Sessão Ordinária nº 05 do Conselho 
Municipal De Contribuintes, realizada no día 21 
de julho de 2022, às 14h na Secretaria da Fazenda 
localizada no CALF - Av. Brg. Alberto C. Matos 
397, Lauro de Freitas. 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, teve 
lugar, na sala do ümse!ho de Contribuintes - CMC, do município de Lau ro de 
Freitas/BA, a sessão ordinária de julgamento, 05/2022, do órgão colegiado de 
julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes - CJvfC, localizado na Av. 
Brigadeiro Alberto Costa Matos, nº 397, Lauro de Freitas, sendo presidida pela Vice� 
Presidente Dra. Edina Claudia Carneiro Monteiro. Estiveram presentes o representante 
da Procuradoria Geral do :Município de Lauro de Freitas> o Procurador Dr. Luiz 
Augusto Agle Filho e os seguintes Conselheiros: Dra. Vercna Oliveira Mascarenhas de 
Carvalho, Dr. Ubirajara Guimarães do Nasdmento e Dr. Jonatas Santos da Rocha, todos 
Conselheiros representames do M.unícípío de Lauro de Freitas, Dr. Reinaldo Soares 
Pinto, Conselheiro suplente representante da Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) 
convocado, dirulte da ausência justificada do titular, Dr. José Santana Leão. Dr. 
Renilsori da Silva Oliveira, representante do Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC) e Dr. lgor Araújo Sales, representante da Associação Comercial e Fmpre�aria1 de 
Lauro de Freitas. A Vke�Presidente abriu os trabalhos e deu a palavra a. secretária do 
Conselho, Sra. Geisa Maria Sousa da Silva, leu a pauta do dia, sessão ordinária de 
julgamento de nº 05/2022. referente ao processo de nº 05351/2úl8, 07507/2018 e 
04006/2019, auto de ínfração nº 33/2018, da PASON SISTEfl,.fi·,S DE PERfURAÇAO
LIDA, Relator Dr. Jonatas Santos da Rocha. A Vice-Presidente declarou aberta a 
sessão, haja vista o preenchímento do quórum previsto no art. 15 da Lei Municipal nº 

1967 de 26 de outubro de 2021. Dando início ás atividades, sendo realizado o pregão da 
recorrente, compareceu a parte, repres�ntada pelo sr. Alicio Alves da Silva Neto, 
representante legal, sra. Poliana Santos Borges, coordenadora administrativa 
acompanhado da advogada, dra, Paula Izabelle Brito Melo da Silva, OAB 64.594. Pela 
Presidente foi questionado se os senhores Conselheiros estão em condições de julgar o 
foito? Tendo todos se manifestado de fonna positiva. A Presidente em exercício deu a 
palavTa ao Conselheiro Dr. Jonatas Sant-0s da Rocha, relator do processo nº 05351í2018, 
07507/2018 e 0400612019, Auto de Infração nº 33/2017 -- PASON SISTEMAS DE 
PERFT.JRAÇAO 1, TDA, para apresentar o seu relatório, ao final, anexado à presente ata. 
A Presidente em exercício deu a palavra a parte para pronunciamento. representada por 
sua advogada, Dra. Izabelle Brito Melo da SíiYa, se manifestando da seguinte fomrn: 
Ratifico o que foí dito no recurso voluntário, a Pason é uma empresa que atua com
locação de equipamento e dentro desses equipamentos, vem o próprio software, é o que
a empresa que faz a iocação utilíza pa:ra fazer o mzmitornrnento da perfuração de 
petróleo e gás natural. A atividade locação não co11ta na lista de ISS, justamente porque 
a locação é isenta, por ser uma obrigação de dar, não é obrigação de fazer. O que houve 
na época, foi que a empresa tínha u1:1 contrato com um cliente tendo este exigido que as 
notas fiscais fossem emitidas com item que o cliente queria que fosse colocado, não 
refietindo a atividade que era de locação na época, a Pas<>n tinha com-rato com a 
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