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LEI COMPLEMENTAR N° 082 DE 30 DE MARCO DE 2022.

ALTERA  AS  LEIS  COMPLEMENTARES
N°S 39,  DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013;
53,  DE 19 DE OUTUBRO DE 2017;  E 80,
DE 1° DE DEZEMBRO DE 2021.

A CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL aprovou  e  o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art.1°  Fica  acrescido o inciso  lx,  ao art.164 da  Lei  Complementar n°
39, de 23 de dezembro de 2013, com a seguinte redaeao:

Art.164. Omissis.
'...J
IX -adquirir licen?as municipais.
/.../

Art.  2°  0  art.  85,  da  Lei  Complementar  n°  53,  de  19  de  outubro  de
2017, passa a vigorar com a seguinte redaeao:

Art.   85.   Os  conselheiros,   titulares  e   suplentes,   representantes  da
sociedade  civil  sefao escolhidos,  em  ndmero  n5o superior a  03  (tres),
dentre os indicados pelas seguintes entidades, graduados em curso de
nivel   superior,   de   preferencia   em   Direito  e/ou   Ciencias   Contabeis,
reputa?ao ilibada,  not6ria  idoneidade  moral e  reconhecida experiencia
em   mat6ria   tributaria,   esta   pelo   prazo   minimo   de   3   (tr6s)   anos,
continuos ou nao:
I - Associa§ao Comercial e Industrial de Sobral;
11 -Camara de Dirigentes Lojistas;
Ill -Sindicato da lndastria da Construgao Civil do Ceafa;
IV -Ordem dos Advogados do Brasil -Subse?ao Sobral;
V -Conselho Regional de Contabilidade do Ceafa.
§1°    Cada    entidade    tera    direito    a    indicagao    de    candidatos    a
representantes no Conselho Pleno, por meio de lista sextupla dirigida a
Secretaria  Municipal  das  Finangas,  que  devefa  ser acompanhada  do
curriculum vitae dos candidatos e prova do atendimento aos requisitos
para investidura na fung5o.
§2° A lista sextupla a que se refere o paragrafo anterior n5o podefa ser
composta  por c6njuge,  companheiro ou  pessoa  que tenha  rela?5o de
parentesco,   em   linha   reta   ou   colateral,   por   consanguinidade   ou
afinidade,   ate  o  terceiro  grau,  com  membro  da  diretoria  executiva,
conselho   fiscal   ou   6rg5o   equivalente   das   entidades   referidas   nos
incisos do caput deste arfig
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§3° Ap6s analisar as indicag6es,  sendo o caso,  a  Secretaria  Municipal
das   Finan?as   solicitafa   a   respectl.va   entidade   a   substituigao   do
candidato qua nao atender aos crit6rios exigidos.
§4° Dentre os indl.cados pelas diversas entidades,  cabefa ao Chefe do
Poder  Executl.vo  escolher  e  nomear  os  conselheiros  titulares  e  seus
respectivos   suplentes,   ap6s   valida?ao   dos   nomes   pela   Secretaria
Municipal das Finangas.
§5°  Para  fins  do  disposto  no  §4°  deste  artigo,  podefa  ser  escolhido
suplente representante de entidade diversa da do titular.
§6°  Devefa  haver  alternancia  de  pariicipac5o  no  Conselho  entre  as
entidades   mencionadas   no   caput   deste   artigo,   sendo   vedada   a
indicagao    disposta    no    §1°    para    composig6es    consecutivas    do
Conselho, ressalvada a hip6tese de recondug5o.
§7° A alternancia para parficipag5o no Conselho Pleno do contencioso
administrativo  tributario  nao  se  aplica  a   Ordem  dos  Advogados  do
Brasil - Subseg5o Sobral e ao Conselho Regional de Contabilidade do
Ceafa (CRC -CE).

Art. 3° 0 §10 do art. 7° da Lei Complementar n° 80, de  1° de dezembro
de 2021, passafa a vigorar com a seguinte redagao:

Art. 7° Omissis.
§1°  0  beneficio  disposto  no  caput  no  arfigo,  sera  concedido de oficio
pela Secretaria Municipal das Finangas.
/..,/

Art.  4°  As  altera96es  promovidas  por  esta  Lei  Complementar  sefao
aplicadas ap6s o t6rmino dos mandatos atuais.

Art. 5° A Secretaria  Municipal das Finangas fica autorizada a realizar o
cancelamento  de  todos  cr6ditos  oriundos  dos  lmpostos  Sobre  a  Transmissao  de
Bens  lm6veis  (lTBI)  lancados  e  ainda  nao  inscritos  na  di'vida  ativa  do  municrpio,
cujos pagamentos nao foram efetuados  no prazo de ate 45  (quarenta e cinco) dias
da data do vencimento, conforme o paragrafo unico do art. 44 da Lei Complementar
n° 039, de 23 de dezembro de 2013.

Art.  6° A  Procuradoria  Geral  do  Municfpio fica  autorizada  a  realizar o
cancelamento  de  todos  cr6ditos  oriundos  dos  lmpostos  Sobre  a  Transmissao  de
Bens  lm6veis  (ITBl)  langados  e  inscritos  na  divida  ativa  do  munici'pio,  bern  como
requerer  a  desistencia  das  Execug6es  Fiscais  que  possuem  como  objeto  creditos
desta   natureza,   cujos   pagamentos   nao   foram   efetuados   no   prazo   de   ate   45
(quarenta  e cinco) dias da  data  do vencimento,  conforme o  paragrafo  unico do art.
44 da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 201

Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros,1250 -Centro -CEP: 62011-065 -Sobral-CE

www.sobral.ce.gov.br I  Fone:  (88) 3677-1100



SOBIIAL
PREFEITURA

Art.   7°   Fica   o   Chefe   do   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a
conceder  remissao  e  anistia  do  prego  publico  aos  permissionarios  do   Mercado
Publico Municipal Chagas Barreto, relativo aos exercicios de 2020 e 2021.

Paragrafo  dnico.  Os  recolhimentos de  prego  pdblico  realizados  pelos
permissionarios  nos  exerclcios  informados  no  caput deste  artigo constituem-se  em
confissao  irretratavel  da dlvida,  nao conferindo ao sujeito  passivo quaisquer direitos
a  restituieao  ou   compensa9ao  de  importancias  ja  pagas  com  o  tratamento  ora
disciplinado.

Art.   8°   Esta   Lei   Complementar   entra   em   vigor   na   data   de   sua
publicagao, revogando as disposig6es em contfario.
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SANCAO PREFEITURAL N° 2191/2022

Ref. Projeto de Lei Complementar n° 01/22
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s  analise do  Projeto de  Lei  Complementar em  epigrafe,  o qual  "Altera as  Leis
Complementares n°s 39, de 23 de dezembro de 2013;  53, de 19 de outubro de

2:ts7:bera:#oen::ci:md:.ZneoTBro°rguea2SiJfeip6°E£°Lfpce][fAauEg]uRsiaE%iRiii.Municipal

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCL[DES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
30 DE MARCO DE 2022.

Procurador Geral do Municlpio -OAB/CE N°
20.301
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