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|EI N° 2085 DE 22 DE ABRIL DE 2021.

DISP6E   SOBRE    0    PROGRAMA   DE
REGUIARIZACAO           FI SCAL          D E

gRg¥£frEc]tEFlsoL],EDAOuTRAs

A   CAMARA  MUNICIPAL  DE   SOBRAL  apfovou   e   o  Prefeito   Municipal
sanciona e Pfomulga a seguinte I.ei:

CApfTULO I
DA DISPOSICA0 PRELIMINAR

Act. 1° Fica instituido o Prograna de Regularizagao Fiscal de Sobral/CE QEFISOL)
que  ten  per  objetivo  alcan9ar  a  recuperapao  de  cr6ditos   tributinos   e  nao-tributalos   da
Adininistra€ao Direta do Municipio.

CApiTULO 11
DO PROGRAMA DE REGUIARIZACAO FISCAL DE SOBRAL/CE

DASD|spSoEs#8ESGEENs

Jim.  2°  0  REFISOL  tera prazo  de vigencia  de  90  (noventa)  dias,  com data de
inicio estabelecida pot Decreto do chefe do poder Execudvo.                                                         ,

DosBENEFfscE|%t°D[:pROGRjrm

Art. 3° As pessoas fisicas ou juridicas, contribuintes ou nao, ficam dispensadrSdo

pagarnento total ou parcial de corresao monetrfu, muha morat6ria e juros, relativos aos cr6ditos
tributdios  e nao-tributinos, inscritos  ou nao na Divida Ativa do Munidpio, ajuizados  ou hao,
decorrentes  de  fatos  geradores  ocorridos  ate  31  de  dezembro  de  2020,  desde  que  realizado  o
paganento do valor consohdado dos referidos tributos, com os acr6scimos, quando for o caso,
em moeda corrente, com a observincia dos seguintes crit6rios:

I   -   redu€ao   de   100°/o   (cem  pot  cento)   da   corre€ao   monetfro,   das   multas
morat6rias  e  dos  iuros  de  mora,  desde  que  a  adesao  se  d6  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,
contado§ da data do inicio do REFISOL, podendo o valor da obrigaeao principal sex pago em ate
06 (seis) parcelas;

11  -  reducao  de  70°/o  (setenta  por  cento)  da  cotteeao  monetaria,  das  multas
mofat6rias e dos juros de mora, quando o valor da obrigapao for pago em ate 08 (oito) parcelas
mensais e consecutivas, desde que a adesao seja realizada durante a vigincia do REFISOL;

Ill - com redu€ao de 60°/o (sessenta pot cento) da coffe€ao monetaria, das multas
morat6rias e dos juros de mora, quando o valor da obrigr€ao for pago em ate 15 (quinze) parcelas
mensais e consecutivas, desde que a adesao seja realizada durante a vigencia do REFISQL;

IV  -  com  redu€ao  de  50°/o  (cinquenta  per  cento)  da  corfeeao  monetrfu,  das
multas morat6rias e dos juros de mora, quando o valor da obriga9ao for pago em ate 30 (trinta)
pafcelas  mensais  e  consecutivas,  desde  que  a  adesao   seja  realizada  durante  a  vigencia  do
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§1° Compreende-se por valor consohdado o somat6rio dos valores principais dos
cr6ditos  pot  receita  a  §erem  parcelados,  com  a  inclusao  de  multa  morat6ria,  juros  de  mota  e
demals acr6scimos e encargos legais, devidos ate a data da adesao.

§2°   0   empresfrio   ou   a   sociedade   empresfria   que   tiverem   deferido   o
processamento da recupera€fro judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei Federal n° 11.101,
de 09 de feveteito de 2005, podefao aderir ao REFISOL nas condi€6es estabelecidas nesta Lei.

Art.  4°  Os cl€ditos  tributalos  oriundos  de  Imposto  sobre  Servigo de  Qualquer
Natureza - ISSQN  decorrentes exclusivarnente de penalidades pecunirfus por descumprimento
de ob]:iga€ao ti:ibutii:ia e de multas aut6nomas, cujos fatos geradores tenham ocorido ate 31  de
dezembro de 2020, podefao ser pagos com base nos seguintes criterios:

I -redngao de 80% (oitenta pot cento) da penalidade pecunifria e 1000/o (cem pot
cento)  da coffe€ao monetrfu,  das multas morat6rias  e  dos  juros  de mora,  quando  o valor da
obi:igaGao for pago em uma iinica parcch, no prazo de ate 30  (trinta)  dias, contados da data de
inicio do REFISOL;

11 - redu€ao de 700/a (setenta pot cento) da penalidade pecunifria e 900/o (noventa

pot cento) da correGao monetal:ia, das multas morat6rias e dos juros de mofa, quando o valor da
obrigapao for pago em uma iinica parcela entre os 31° dia e 60° dia de vig€ncia do REFISOL;

Ill - rcdu€ao de 600/o (sessenta pot cento) da penalidade pecunifria e 80% (oitenta
pot cento) da corre€ao monerfu:ia, das multas morat6rias e dos juros de mora, quando o valor da
obrigapao for pago em urn iinica parcela entre o 61° dia e 90° dia de vigencia do REFISOL;

IV - com desconto de 500/o (cinquenta por cento) da penalidade pecuniina, pagr
em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, mantendo os valores integrais da correeao monetrfu,
das multas morat6rias e dos juros de mora;

V - com desconto de 40% (quarenta pot cento) da penalidade pecuniaria, paga em
24  (vinte  e  quntro)  parcelas  mensais  e  sucessivas,  mantendo  os  valores  integrais  da  coffegao
monerfu:ia, das multas morat6rias e dos juros de mora.

Art. 50 0 valor de cada patcch do REFISOL sera obtido medinnte a divisfro do
valor  da  divida pelo  ninero  de  parcelas  acordadas,  nao  podendo,  no  entanto,  set infedor  a
R$5°'°°(Cinquf:rtha£:gfis!'urico.osaldodevedordoparcehaentodoscr6ditosprevistosnesto

Lei ap6s o pagamento da primeira parcch, sera acrescido mensalmente da Taxa SEL;C (Sistema
Especial de Ijiquidrcao e de cust6dia).                                                                                                   ,

Art. 6® Os cr€ditos parcelados sob a 6gide do REFISOL poderao sex repactuados
ou liquidados nos temos dos arigos 3° e 4°, desde que requeddo durante o periodo de adesao ao
REFISOL.

Paragrafo  bhico.  0  disposto  no  caput  deste  artigo  tamb6m  se  aphca  aos
parcelamentos concedidos antes da vigencia do REFISOL, tanto em relagao as parcelas vencidas
quanto as vincendas, ben como em relasao aos parcelamentos cancelados pot inadimplencia ou
qualquer outro motivo anterior ao Prograrna aqui instituido.

Art. 7° A opgao pelo Prograrna implicara na adesao plena das condi96es previstas
nesta Lei, com o cancelanento de eventunis descontos anteriormente concedidos em relapao aodeb`to #                                                                  IT
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An.  80 Atendidos  os  requisitos  para  a  concessao  dos  beneficios  pfevistos  nesta
Lei,  os  cr6ditos  selecionados  pelos  participantes   setao  consohdados  na  data  da  adesao  do
prograna.

SECAO Ill
DAS CONDICOES PARA ADESAO A0 PROGRAMA

Art. 90 A adesao ao REFISOL sera formalizada mediante requerimento da parte
interessada,  no  qual  constarf  temio  simplificado  de  reconhecimento  e  confissao  da  divida,
acompanhado dos seguintes documentos:

I - c6pia do documento de identifica€ao e comprovante de inscrigao no cadastro
de pessoas fisicas ou juridicas, conforme o caso;

11 - c6pia do ato constitutivo e aditivos, se for pessoa juridica;
Ill - procura€ao paricular, na hip6tese de mandatino.
§1° A adesao ao REFISOL sera realizada preferencialmente per meio eletr6nico,

conforme regulamenta€ao especifica.
§2°  A  opcao  pelo  pagamento  em  parcela  iinica impoctara  na  adesao  tacita  ao

Programa, sendo dispensadas  a assinatura do termo e a apresenta9ao dos  documentos descritos
no Caput.

§3° Nos casos em que o fequerimento de adesao ao REFISOL for realizado de
foma parcelada, a homologr¢ao se darf com a pagamento da primeira parcela, a qual devera see
efetuada ate o 5° (quinto) dia dtl a cofltar da soheitapao.

§4° Homologada a adesao, ocolfendo atraso no pagamento de parcela e desde que
nao incorra nas disposiG6es do art.  10 desta Lei, sera aplicado o que determina a artigo  135, da
Lei Complementar n° 39, de 23 de dezembro de 2013.

SECAO IV
D0 CANCEIAMENT0 D0 PROGRAMA

Art.    10.    0    parcelanento    formalizado    com    base    no    Prograna    sera
autondcanente cancelado quandc> hc>uver inadimplencia de 02 (duas) parcelas, subsequentes ou
nao-

§1° Ocorrendo o cancelamento, o cr6dito retomara a situa€ao anterior ao ato de
adesao  do  Pfograma,  considerando-se  vencidas,  imediata  e  antecipadamente,  todas  as  Parcelas
nao pagas.

§2° Caso  o contribuinte  tenha optado por realizar o paganento nos  termos  do
inciso I, do ardgo 30, a segunda parcela poderf set paga em at615  (quinze) dias coridos ap6s a
vencimento, coi][i a incidencia dos encargos legais, sob pena de cancelanento da adesao. .

CApiTULO Ill
DA REMISSAO E ANISTIA DE CREDITOS

Art.  11.  Fica autorizada  a remissao  e  anistia,  de  oficio,  dos  cr6ditos  de natureza
tributaria e nao-tributrfu, vencidos e nao pagos ate 31 de dezembro de 2015, inscritos ou nao em
divida ativa e desde que nao ajuizados, no valor de ate R$ 500,00 (quinhentos reads).

cred]to#§1oovalordispostonocaputdoarti8Oereferenteaovaloroquircada
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§2° 0 disposto no caput do artigo tamb6m sera aplicado aos cr6ditos do Simples
Nacional,   recepcionados   per   este   Munidpio,   attav6s   da   celebraGao   de   convenio   com   a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

§3°  A  concessao  da  remissao  e  anistia  nao  gera  direito  adquirido  e,  havendo
constatacao  de  finude,  erro,  simula9ao  ou  vicio  em  ate  05  (cinco)  anos  contados  da  data  do
recebimento do beneficio fiscal, o ato coflcessivo sera anulado.

§4° 0 disposto no caput deste artigo nao autoriza a festituicao ou compensa€ao
de importincia ji paga.

CApfTULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 12. Os cf6ditos sob discussao administrativa e/ou judicial poderao set objeto
de  paganiento  conforme  disciplina  o  Programa,  desde  que  o  interessado  desista  de  toda  e
qualquer  a€ao  que  envolva  o  referido  cr6dito,  incluindo  embargos  a  execu€ao  e  recursos
pendentes de julgatnento, com expressa renincia ao direito sobre o qual se fundam nos pfocessos
respectivos,  protocohzando  requeinento  de  extincao  da  apao  com  resolucao  de  m6rito,  nos
termos  da alinea "c", inciso  11  do  caput do  art.  487  da Lei n°  13.105,  de  16  de mareo  de 2015
(C6digo  de Processo  Civil),  condicionando  o  sujeito passivo  a  aceitagao  plena  e irretratavel de
todas as condig6es desta Lei.

§1° A desisfencia dos processos administrativos e judiciais deverf set compfovada
com respectivo protocolo virtual ou fisico no pfazo de ate 30  (trinta)  dias da homologa€ao da
adesao ao Prograna.

§2° Em caso de a€6es plomovidas pot substituto processual, a desist€ncia da a€ao
judicial prevista no caput deste artigo devela set fomulada em feha€ao ao substituldo.

§3°   0   nao   atendimento   das   condi¢6es   previstas   neste   artigo   impncari   no
cancelanento da participaEao do beneficiario no REFISOL, restaurando-se o d6bito ao seu valor
orifjnal atualizado, com a inclusfro de juros e multas,

rfu.  13.  Os  teco]hinentos  realizados  mos  terllios  desta  Lei  consrfuem-se  em
confissao ilfetrativel da divida, nao conferindo ao sujeito passivo quaisquer direitos a restituieao
ou compensaGao de importancias ja pagas com o ttatanento ora disciplinado.

Art.  14.  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  conceder
isen€ao do preGo pdbhco referente aos usualos dos espa¢os da Praga do Empreendedor Manoel
Ribeiro Parente, cuja regulanentagao sera realizada per ato dc> Poder Executivo.

dot.15.  Os  arigos  11  e  16,  da I,ei n° 2070  de 23  de mar€o  de 2021, passam  a
vigorat com a seguinte redreao:

":Art.  1 1 .  Fica  autoriapeda  a  concelsao  de  i§eri{do  do  Imposto  Jobs  a  Propriedade  Predial  e_

Territorial Urdana  - IPTU  do  exereddo  de  2021,  aos  im6ueis  onde fuwionam  in§tituif6eJ  de
emrino   froblico    ou   |jrivade    da    edrcapao    irfurndl    e/ ou   fundanental,    e¢apos. cullurdes,.
estabedrdmentos   prestadores   dos   Senii{os   de   athidede  faca   e   estabeleedmentos   do   setor   de

alinerotap~ao fova do lar.

§1 a A medide de  que  irata o  caput deste  artigo  deuerd sex realiapde fior meio  de requeri_men_to a
Jet  de§tinada  ao  prprietdho  do  estcheledmento  requererite,  coiforme  diaposiSao  em  legishS~ac

ng]ulcrmentar.
§Zhi#sCZ"aft:d=odfq]#:::otasoebs#aatpz#p#eps#ta;e?Tned#t#n:aa]rmu6#ds„qau_e#.#:
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§3°  A  Secretdea  Municipal  dan  Finan{a]  -  SEFIN  Podend  e>q)edit  atos  ngj"laneritans
necessdrios fiara concessde do benof ida diapoJto neJte artigo.

/...'

Art.16.  0S  beneftdos  de  que  iratdm  esta Iji,  fob  nenbuna  bdy6te]e, 1)odendo  Ser unulados
com qualquer outro concedido no amdito da erfera estadeal el o" federci[''.

Art. 16. Para fini¢ao dos beneficios previstos nesta Lei, nao sera exialdo grtantia a
execu€ao fiscal em rela€ao aos cr6ditos tributfrios aiuizados nem fegularidade fiscal relativanente
a outras obrigac6es tributirias: principal e acess6ria.

Art.  17. Atos regulamentares  necessfrios  ao fiel cumprimento  desta Lei poderao
set expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.   18.  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  revogrdas  as
disposi¢6es em contralo.

PACO  MUNICIPAL
]trNIOR, em 22 de abul de 2021.
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SANGAO PREFEITURAL N° 2050/2021

Ref. Projeto de Lei n° 007/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.

Ap6s   ananse   do   Projeto   de  Lei  em   ep{grafe,   o   qual  "Disp6e   sobre   o   Programa   de

:#¥£aar°aF#:ctqpcals:tr:Lo/bcrE,(p¥:isc°±):_engsa;:rtr::ap:°rfudac6asi'xafi°fvca[d;Ape:
IRRESTRITA.
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