PREFEITURA MUNI CIPA L DE

TRABALHANDO E AVI\N ÇANDOI

ESTADO DO CEARÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 2706004/2017 - GABP

o PREFEITO MU NICIPAL DE TAL Á, no uso de suas atribu ições
constitucionais, lega is e de co nformidade co m a Lei Orgânica do Município, a
Lei Municipal n° 1296, de 01 de março de 2005 c/c Lei Municipal nº
791/1993 e demais di spositi vos legais ati nentes à espécie, e
CONSIDERANDO o Ped ido Administrativo nº 1104001/2017, onde
o contribui nte ANTÔNIO MACÁRIO MOTA DE MORAES requer a
restituiçã o de ITBI pago a maior;
CONSIDERANDO que o contribuinte ANTÔNIO MACÁRIO MOTA DE
MORAES efetuo u o pagamento de ITBI no valor de R$ 1.100,00 (u m mil e
cem reais), com base na alíquota de 2º/o (dois por cento) sobre o va lor do
imóvel avaliado em R$ 55.000 ,00 (cinquenta em cinco mil reais), e que tal
alíquota já havia sido alterada por força da Lei Municipal n° 2328 de 09 de
fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 2328 de 09 de fevere iro
de 2017 reduziu a alíquota de ITBI para 0,5º/o (zero vírgula cin co po r cento),
acrescenta ndo o § 2º do art . 280 do Cód igo Tribu tário do Município (Lei n°
1768/2010 );
CONSIDERANDO que o valor do ITBI com base na alíquota
correta de 0,5º/o (zero vírgula cinco por cento) equiva leria ao valor de R$
275,00 (duzentos e setenta e ci nco reais);
CONSIDERANDO a comprovação de pagamento a maior do
imposto rea li zado pelo contribuinte;
CONSIDERANDO ai nda Parecer Jurídico ori undo da Procuradoria
Geral do Mun icípio, opinando pelo de ferimen to do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE I TBI reque rido pelo contribuinte, bem com o a decisão final proferida po r
este Prefeito Municipal.

RESOLVE:
Art. 1° - DE FERIR o pedido feito po r ANTÔNIO MACÁRIO MOTA DE
MORAES, CONCEDENDO-LHE A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 825,00
(oitocentps e vinte e cinco reais).
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Art. 2º - Comun ique-se ao Setor de Fol ha de Pagam ento para as
medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposiçõ es em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MU NICIPA L DE TAUÁ-CE , em 27 de junho de

2017 .

CARLOS WI NDSON CAVALCANTE MOTA
PREFEITO MUNICIPAL
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