
PHEFEITUHA DE

-~SOBRAL
LEI COMPLEMENTAR N° 71 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR 69, DE 11 DE
OUTUBRO DE 2019, NA FORMA QUE
INDICA.

r\ CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL apron)u e o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° O Caput do art. 2 da Lei Complementar n? 69, de 11 de outubro de 2()19,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'~rt. 2° Fica concedida remissão dOJ créditos de natNre::,:.anào tribntária, inscritos 011uão ('111

DÍllida Afilia, referentes à Coordenadoria MlInit:ipal de Trânsito de Sobral - CMT, t:1//óJ}ilox
,~eradoreJ tenham ocorrido até 31 de decembro de 2018, para pagaJ7!eJllo, ('/1/ panela única, de
J7!1I/Ia.rtom redução de 80% (oitenta por cento}.
§1° (...)
§2° (...r

Art. 2° Fica acrescido o §3° ao art. 2 da Lei Complementar n° 69 de 11 de outubro
de 2019:

'~rt. 2° (...)
§1° (...)
§2° (...)
§3 ° O perccntua! dZJpoJIO no ílJPU! deste ar/~~o será aplicado apenas na qllola-pm1e destinada
ao 1I1l1nidpio de Sobral, caso exista norma eJpel4jt:a '~~lt!al?lel1lal1do a obágaloried(/de de
repasse aos demais entes dajederaçào de quola parte sobre o ualor tota! das J7/1I/taxaplicadas pelo
Ólp,ào lvlllniáPal, mesmo 1I0JmJOJ da existéuaa de Lei concedendo anistia 170Ilalor das 1llllllaJ
aplicadaJ "

Art. 3° O art. 3° da Lei Complementar n? 69, de 11 de outubro de 2019, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'~rt. 3 o O 1et7J10de confissão do débito será lacrado j/llllo ri Coordeuadoiia Mlfl!lcip(/I de
Trânsito de S obra! - Ci\1.T, a quem incumbe à concessão. o controle e a adl7lilliJ/nl(ào da
anistia e será lesado a Set:re/aria do OI~'tI!Jlen/o e hll{lIl~lJJ - SFTJN para ,~(,IlJ(ào dos
respectiuos docnmentos de arrecadação necessários para opagaJ7!l'/Ilo. "

Art. 4° O parágrafo único do art. 5, passa a vigorar com a seguinte redação:

'~rt. 5° (...)Jt
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Parágrafo único. O pagamellto realicado nOJ termos do tl/1igo 2° desta Lei Comp/l'/J/el/lar
de/lerá OI;01Terem até três dias úteis subsequentes a assinatura do termo de corfissào de dioida e
enlre..glle.rna Coordenarão Muniàpal de Trânsito para plm·eJ.ra11lell/o da baixa da 170ti/ií'tl(ão "

Art. 5° O art. 6 da Lei Complementar n° 69, de 11 de outubro de 2019, passa a
vigorar com a seguinte redaçào:

'~rt. 6° /lJ despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta das dotações
oriamenráriasprõprias da Prqjúllfra Mlflliápa/ de Sobra/, .f1Ip/elJ/m/adaJ. Je necessário "

Art. 6° O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial do Município, em até
10 (dez) dias, a contar da data da publicaçào desta Lei Complementar, a integra da Lei
Complementar n" 069, de 11 de outubro de 2019, com as alterações resultantes.

Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçào,
revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRJ\ GOMES JliNIOR, em '27 de
novembro de 2019.

I
EFEITO MU ICIPAL

JO
Procurador Geral - Oi\B/CE N" 20.30 I


