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PORTARIA nº 2706006/ 20 17 - GABP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições
constitucionais, legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Municípi o, a
Lei Municipal n° 1296, de 01 de março de 2005 c/c Lei Municipal h0
791/ 1993 e demais dispositivos legais atinentes à espécie, e
CONSIDERANDO
o
Pedido
Admini strativo
Tributário
nº
2017.03 .08 .01264 ,
onde
o
contribuinte
ANTÔNIO
REGINALDO
VENÂNCIO DO NASCIME NTO req uer a resti tuiçã o d e ITBI pago a maiori
CONSIDERANDO que o contribuinte ANTÔNIO REGINALDO
VENÂN CIO DO NASCIMENTO efetuou o paga mento de ITBI no va lor de R$
475,60 (q uatrocentos e se tenta e cinco rea is e sessenta centavos), oom
base na alíquota de 2°/o (dois por cento ) so bre o valor do imóvel ava liado em
R$ 23 .630, 00 (vinte e três mi l seiscentos e trinta rea is), e que ta l alíquota já
havia sido alterada por força da Lei Municipal nº 2328 de 09 de fevereirô de
2017;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 2328 d e 09 de feve[eiro
de 2017 reduziu a alíquota de I TBI para 0,5°/o (zero vírgula cin co por cent o) ,
acrescentando o § 2º do art. 280 do Código Tribu tário do Município ( L~i n°

1768/2 0 10);
CONSIDERANDO q ue o va lor do ITBI com base na alíquota
correta de 0,5 °/o (zero vírgula cinco por cento) equiva leria ao valor de R$
118, 15 (cento e dezoito reai s e quinze centavos);
CONSIDERANDO a comprovação de pagame nto a maior do
imposto realiza do pelo contribu inte;
CONSIDERANDO ai nda Parecer Jurídico oriundo da Procuradoria
Gera l do Município, opinando pe lo deferim ento do PEDIDO DE RE STITU!ÇÃO
DE ITBI req uerido pe lo contribuinte, bem como a decisão final proferida por
est e Prefeito Municipal.

RESOLVE:

° -

li

Art. 1
DEFERIR o pedido feito por ANTÔNIO REGINALDO
VENAN CI O DO NASCIMENTO, CONCEDENDO-LHE A RESTITUIÇÃO do
va lor de R$ 354,45 (trezent os e cinquenta e quatro r eais e quare nta e
cinco centavos).
A
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Art. 2° - Comuniq ue-se ao Setor de Folha de Pagamento para as
medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publica~ão,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE -SE,

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA- SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE TAUÁ-CE, em 27 de junho de

2017 .

CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA
PREFEITO MUNICIPAL
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