
             Tributos Municipais 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 

Coordenadoria de Tributos e Arrecadação 
 

 

Formulário nº 4.3 - Requerimento de Restituição ou Compensação de Tributos Municipais 
 

EVENTO 
Inscrição 

 o Restituição o Compensação 
 

DADOS DO REQUERENTE 
Nome/Razão Social 

 
CPF/CNPJ 
 

Identidade da Pessoa Física (RG) 

Endereço para correspondência 

 

 CEP CIDADE 

 
UF 

EMAIL 

 
TELEFONE DE CONTATO 

 

REQUERIMENTO 

o ISS o IPTU o ITBI o TAXAS 
 

O requerente acima identificado solicita a restituição/compensação do tributo acima especificado, no valor de 

R$_________________(______________________________________________________________________

________________________________________________), pelo(s) seguinte(s) motivo(s): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

Nestes, pede deferimento 
 
Eusébio, _____ de ___________________ de ________                                        ___________________________________________ 
                                                                                                                                             Assinatura do Requerente (semelhante ao documento de identidade) 

 
DADOS PARA COMPENSAÇÃO 

Inscrição: Exercício: 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
 
A restituição de tributos é efetuada via cheque da Prefeitura Municipal de Eusébio e a sua conclusão e disponibilidade podem ser verificadas através 
do link https://eusebio.tudotransparente.com.br/despesas/credor (consulta pelo nome do credor). 
 

Após a emissão do Cheque, o credor terá o prazo de 60 (sessenta) dias para resgata-lo no Setor de Tesouraria da PME. Após esse prazo o cheque 
será cancelado e o processo devidamente arquivado. 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DE ITBI 
 
Declaro, sob as penas previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que define o crime contra falsidade ideológica, que DESFIZ A NEGOCIAÇÃO 
realizada com o imóvel constante da Guia de ITBI nº ________/__________, estando ciente que o fato ora declarado fica sujeito a posterior 
averiguação, conforme determina a legislação pertinente. DECLARO, ainda, que as demais informações prestadas são a expressão da verdade. 
 
 
Eusébio, _____ de ___________________ de ________                                                        __________________________________________________ 

                                                                                                                                                              Assinatura do Transmitente (com firma reconhecida) 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE EUSÉBIO 
Coordenadoria de Tributos e Arrecadação 

Avenida Cícero Sá, 50 – Centro - Eusébio - CE 
Telefone: (85) 3452.8223 / (85) 3260.1596 

https://eusebio.tudotransparente.com.br/despesas/credor


 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• O formulário de Requerimento de Restituição ou Compensação de Tributos Municipais deve ser preenchido e assinado 
pelo contribuinte, prestando as informações e anexando os documentos conforme o assunto indicado. O requerimento 
de pessoas jurídicas deve ser assinado pelo representante legal, devidamente autorizado no cadastro municipal e no 
contrato social; 

• Os documentos abaixo relacionados podem ser entregues em cópias simples, acompanhados dos originais, ou cópias 
autenticadas na ausência dos originais; 

• Caso a solicitação seja feita por terceiros, deverá ser incluída na documentação a procuração do contribuinte 
outorgando poderes para quem assinar o requerimento, podendo ser particular, com firma reconhecida, ou pública, 
além de RG e CPF do procurador; 

• Caso seja necessário, poderá a autoridade responsável pela análise da solicitação exigir outros documentos para 
completar a instrução do processo; 
 

OBS.: 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
RESTITUIÇÃO DO ISS 
 
1. Formulário de Restituição ou Compensação de Tributos 
Municipais; 
2. Cartão de inscrição do ISS; 
3. RG e CPF do contribuinte ou representante legal; 
4. Guia de Pagamento do ISS; 
5. Comprovante de pagamento; 
6. Comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone); 
7. Contrato Social e último aditivo, se houver (Em caso de Pessoa 
Jurídica). 

 

 
RESTITUIÇÃO DO ISS - NOTA FISCAL AVULSA 
 
1. Formulário de Restituição ou Compensação de Tributos 
Municipais; 
2. RG e CPF do prestador de serviços, quando se tratar de pessoa 
física; 
3. CNPJ e Atos constitutivos acompanhados de RG e CPF de 
representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica; 
4. As duas vias da nota fiscal a ser restituída; 
5. Guia de Pagamento original; 
6. Comprovante de pagamento; 
7. Declaração da empresa tomadora, atestando o fato, com firma 
reconhecida 
 
OBS: Só é possível restituir o pagamento de NF Avulsa nos casos de 
erro no preenchimento da mesma ou quando a empresa tomadora 
só aceitar NF emitida por Pessoa Jurídica. 
Em ambos os casos, deverá ser apresentada a cópia da nota correta. 

 

 
RESTITUIÇÃO DO IPTU  
 
1. Formulário de Restituição ou Compensação de Tributos 
Municipais; 
2. RG e CPF do contribuinte ou representante legal; 
3. Guia de pagamento do IPTU; 
4. Comprovante de pagamento; 
5. Comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone); 
6. Contrato social e último aditivo, se houver (Em caso de Pessoa 
Jurídica). 

 

 
RESTITUIÇÃO DO ITBI 
 
1. Formulário de Restituição ou Compensação de Tributos 
Municipais; 
2. RG e CPF do requerente; 
3. Guia do ITBI; 
4. Comprovante de pagamento; 
5. Comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone); 
6. Matrícula atualizada do imóvel; 
7. Contrato Social e último aditivo, se houver (Em caso de Pessoa 
Jurídica). 
 
OBS: Quem assina o requerimento é o adquirente ou comprador. 

 

 
RESTITUIÇÃO DE TAXAS 
 
1. Formulário de Restituição ou Compensação de Tributos 
Municipais; 
2. RG e CPF do contribuinte; 
3. Guia de pagamento da taxa; 
4. Comprovante de pagamento; 
5. Comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone); 
6. Parecer do órgão responsável pela emissão da taxa), informando 
que o pagamento é indevido; 

 



7. Contrato Social e último aditivo, se houver (Em caso de Pessoa 
Jurídica). 

 

ARA RESTITUIÇÃO 


