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JUNTA ur IMPUGNAÇÃO FISCAL JIF

Decreto n“. 6.303 de 24 de junho de 2020

ATA .DA 69“ SESSÃO QRDINÁRIA

As, 11 00 h (qudlt')! (: hmm) do (im ()(t dp (ton-mtuu (in 20) .), n.: wtll' rl.i Prvlultuin Municipal cit: Baixo Guandu, situada

a Rua Hitz Von tutzow, |:“. 3.17, (lontra, lit-“Sit“ municipio, ('(—unimm-w of; f((rrvidorva que atualmente compõem a Junta
de Impugnação Fiscal (.IIF), para Sessão Ordinária. A Servidora Crixluino (Zrlatinn da Silva cumprindo o horario
previamente comunicado. (: tendo o quorum complet (do por 02 (dois;) (lors invrnbros nomeados, pela Portaria nº
557/2021, deu muio. (( Sessão Ordinária para deliberar sobre os plOCt'SSOS ((baixo empeciflcacloa com o nome dos
respectivos relator os. 0 membro (: Auditor Fiscal Municipal Carlos Alves da Costa está um gozo de suas férias funcionais,
e justificadamente não compareceu $i presente sos-'são.

Relator: Carlos Alves da Costa

Processo Requerente Assunto Inscrição Municipal Decisão

Relator: Filipe Luz Freitas Muller

Processo Requerente Assunto Inscrição Municipal Decisão

4677/2021 Sebastião Francisco da Silva Prescrição 01.02.019.0309.001 Precedente

7 _) , l Restituição de _) .8797/(02_ Luciano Barreto A ves Taxa «01700000865 Precedente

Após manifestação e discussão, os processos foram decididos por unanimidade de votação nos termos acima.

Prosseguindo () Presidente recolheu os processos supran'rencionados e designou Miriã Moreira da Rocha para dar
ciência aos interessados das decisões proferidas. Nada mais havendo a tratar. deu por emerrada a reuniãº e lavrou ((
presente ata, que segue assinada pelo presidente e pelos dmnais membios presentes

Após asainada, eata ata será publicada no site da Preleitur
& Municipal de Baixo Guandu/ES para dar publiud

atos da Junta de impugnação Fiscal (JlF), bem como para (1ar ciência a todos os interessados

. " " '. (Çiarios'Alves da(losta vªlhª— Íãàtkâ kkPresiderim Miembro Memlti'fo
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