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LEI  N° 2.208 DE 2 DE MARCO DE 2022.

ALTERA  A  LEI   N°  1.718  DE  20  DE

#5#ER:.A2s°.t8  E  D^  ouTRAs

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

Art.1° A  Lei  n°  1.718,  de  20  de  margo  de 2018,  passa  a  vigorar com  as  seguintes
alterag6es:

"'..J

Art.   5°   0   Programa   de   Desenvolvimento   Econ6mico   de   Sobral
(Prodecon)  podera  efetivar-se,  dentre  outras  formas,  pela  destinapao
de  incentivos fiscais,  benfeitorias de  infraestrutura,  cessao de  uso  ou
concessao  de  direito   real   de   uso  de  equipamentos   e   im6veis  de
propriedade   do   Municipio,   doagao   de   im6veis,   desapropriagao   ou
locagao de im6veis, com a finalidade de incentivar pessoas juridicas de
direito   privado  a   se  estabelecerem   na   cidade  de   Sobral,   gerando
emprego e renda para os municipes.

'...'

Art.  8®  Os  beneficios  concedidos  pelo  Programa  de  Desenvolvimento
Econ6mico   de   Sobral   (Prodecon)   tern   por   finalidade   fomentar   o
crescimento econ6mico do Municipio e consistirao em:
I  -  Doagao  de  im6veis  do  Municipio  as  pessoas  juridicas  de  direito
pdblico e privado com a finalidade de instalagao de empreendimentos,
em  especial  os considerados  prioritarios  nos termos dos  arts.  6° e  7°
desta Lei;
11   -   Cessao   de   uso   ou   concessao   de   direito   real   de   uso   de
equipamentos e  im6veis do  Municipio,  com  a finalidade  de  instalagao
de  empreendimentos,   em  especial  os  considerados  priorit6rios  nos
termos dos arts. 6° e 7° desta Lei;
Ill   -   Locagao   de   im6veis   pelo   Municipio   de   Sobral   destinado   a
instalagao    de    empreendimentos,    em    especial    os    considerados
prioritarios nos termos dos arts. 6° e 70 desta Lei;
IV - Cessao, sublocagao ou comodato, total ou paroialmente, de im6vel
locado     pelo     Municipio,     com     a     finalidade     de     instala?ao     de
empreendimentos, em especial os considerados prioritarios nos termos
dos arts. 6° e 7° desta Lei;
v.Beneficlosdeinfraestratura;ff
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VI - Incentivo fiscal de redug5o do lmposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza     (ISSQN)     para    determinadas    atividades,     consideradas
prioritarias pelo Poder P0blico;
VII  -  Incentivo  de  iseng5o  de  taxas  de  Alvafa  de  Funcionamento  e
``habite-se" para determinadas atividades, consideradas priorit6rias pelo

Poder Pablico.

'...'

Art.   27.   0   Conselho   de   Desenvolvimento   Econ6mico   de   Sobral
(CDE/Sobral)   sera   composto   por   13   (treze)   membros,   titulares   e
suplentes, indicados pelos seguintes Org5os e entidades:

I -Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econ6mico (STDE);
11 -Secretaria do Urbanismo,  Habitagao e Meio Ambiente (SEUMA);
111 -Secretaria Municipal das Finangas (SEFIN);
IV -Secretaria da lnfraestrutura (SEINFRA);
V -Secretaria do Planejamento e Gestao (SEPLAG);
Vy,i.Pfec:;gaod°An:;6Gneorma:dd°eMAugn:':''ep.'°E!#oM)(SAAE).,

VIII -Agencia Municipal de Meio Ambiente (AMA);
IX - Representante Sindical do major sindicato instalado no Municipio;
X - Camara dos Dirigentes Lojistas de Sobral;
Xl - Associagao Comercial e Industrial de Sobral;
XII -Federagao das lndostrias do Estado do Ceafa;
XIII - Universidade Estadual Vale do Acarad (UVA).

'...'

Art.  28.  Compete  ao  Conselho  de  Desenvolvimento  Econ6mico  de
Sobral (CDE/Sobral):
I  -  Definir os  setores  e  atividades  econ6micas  que  podefao  obter os
beneficios e incentivos de que trata esta Lei.,
11 -Defilnir as areas do Municipio de Sobral onde as empresas podefao
usufruir dos beneficios e incentivos previstos nesta Lei;
Ill  -  Deliberar  sobre  as  concess6es  de  doag6es,  cess6es  de  uso,
concessao de direito real de uso e incentivos fiscais,  Ioca?6es,  dentre
outras modalidades que tenham por finalidade fomentar a instalagao de
empreendimentos    da    cidade    de    Sobral    e    contribuir    para    o
desenvolvimento econ6mico local;
IV  -  Deliberar  sobre  a  flexibilizagao  dos  requisitos  estabelecidos  por
esta  Lei,  com  a  finalidade  de fomentar o  desenvolvimento  econ6mico
local e o estabelecimento de uma ambiencia de neg6cios em Sobral;
V -Deliberar e discutir casos omissos nesta Lei.
§    1°    a    Conselho    de    Desenvolvimento    Econ6mico    de    Sobral
(CDE/Sobral)  fica  autorizado  a  ratificar,   regularizar  e  convalida:  ask
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doag6es ja  realizadas  para  empresas  que  se  enquadrem  nas  areas
prioritarias  estabelecidas  nos  arts.  6°  e  7°  desta  Lei,  desde  que  as
mesmas se encontrem em pleno funcionamento ou tenham ocupado o
im6vel  por mais de 80% do periodo de carencia estabelecido,  mesmo
que nao cumpridos integralmente os requisitos estabelecidos nesta Lei.
§2°  a  disposto  no  pafagrafo  anterior  tambem  se  aplica  as  pessoas
juridicas  de  direito  privado  que  sucederam  as  empresas  inicialmente
beneficiadas,      desde      que      o      empreendimento      se      mostre
economicamente viavel e privilegie o desenvolvimento econ6mico local.
§3° Os casos que se enquadrem nos §§ 1° e 2° deverao ser analisados
individualmente   pelo   Conselho   de   Desenvolvimento   Econ6mico   de
Sobral  (CDE/Sobral),  mediante  apresentagao  de  pedido  formal  pela
empresa   interessada,   cuja   decis5o   nortear-se-6   pelo   principio   do
melhor interesse econ6mico para o mun.Icip.Io.
§4P   As   decis6es  do  Conselho   de   Desenvolvimento   Econ6mico  de
Sobral  (CDE/Sobral)  serao  formalizadas  sob  forma  de  Resolugao  e
produzirao   seus   efeitos   ap6s   a   publica§ao   no   Diario   Ofilcial   do
Municipio.

'".'
Art.  29-A.  0  disposto  nos  arfigos  11,13,14  e  16  desta  Lei  n5o  se
aplicam  quando  o  beneficiario  se  tratar  de  pessoa  juridica  de  direito
pablico.

(...)"

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 30 Ficam revogadas as disposig6es em contfario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, em
2 de margo de 2022.
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SANCAO PREFEITURAL N° 2175 /2022

Ref. Projeto de Lei N° 022/2022
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe,  o qual "Altera a  Lei  N° 1.718 de 20 de

#::?c?paied2e°t8soebr:.:::::ausncpar::i:::Cj::'|'aspura°VagiNPceAaoauEg#ic?TaATar:
lRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, em
2 de mar9o de 2022.

V'STO
niclpio de  Sobral

Rodrigo
Procurador Geral do Munici|)io -OAB/CE  Nq  20.301
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