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Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, pelo presente, seguindo determinação do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, encaminhar a Vossa Excelência a
Mensagem n° 81/2022, acompanhada do respectivo Projeto de Lei, que "Altera o
"caput" e o sç 20 do art. 2° da Lei n° 8.593, de 07 de novembro de 2019,
que institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública
Estadual — RECUPERAR, e estabelece normas fiscais e procedimentais a
serem observadas pelo Estado de Sergipe, por meio da Procuradoria
Geral do Estado — PGE, e da Secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ,
no que tange à redução de juros e multas de débitos relacionados com o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — IPVA, e dá
providências correlatas."
Na certeza antecipada de sermos merecedores da cabente compreensão de Vossa
Excelência e de seus dignos Pares, reiteramos-lhes nossos protestos de estima e
consideração.
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Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,
Excelentíssimos Senhores
Deputados Estaduais.

Referencia - Proposição: PROJETO DE LEI Ws? a2, 63 I 2,02, 2,
Ementa: Altera o "caput" e o § 2' do art. 2' da Lei n°
8.593, de 07 de novembro de 2019, que
institui o Programa de Recuperação de
Créditos da Fazenda Pública Estadual —
RECUPERAR, e estabelece normas fiscais
e procedimentais a serem observadas pelo
Estado de Sergipe, por meio da
Procuradoria Geral do Estado — PGE, e da
Secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ,
no que tange à redução de juros e multas de
débitos relacionados com o Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores —
IPVA, e dá providências correlatas.

Cumprimentando essa Egregia Assembleia, tenho a grata

honra e a imensa satisfação de comparecer perante Vossas Excelências,
por intettnédio desta Mensagem, com base nas normas e preceitos
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consagrados na Constituição Estadual, que dizem respeito
participação conjunta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a fim
de submeter à apreciação e deliberação dessa Ilustre Assembleia
Legislativa, o Projeto de Lei que "Altera o "caput" e o 5Ss 2° do art. 2°
da Lei n° 8.593, de 07 de novembro de 2019, que institui o Programa
de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual —
RECUPERAR, e estabelece normas fiscais e procedimentais a serem
observadas pelo Estado de Sergipe, por meio da Procuradoria Geral
do Estado — PGE, e da Secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ, no
que tange a redução de juros e multas de débitos relacionados com o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — IPVA, e dá
providências correlatas".

A apresentação faunal da anexa Propositura está
alicerçada na competência constitucional que é conferida ao Chefe do
Executivo, nos precisos termos do art. 59, e, principalmente, na
prerrogativa assegurada nos tetmos do disposto no art. 61, inciso III, da
Constituição Estadual.

No mesmo sentido, a Propositura em apreço está,
igualmente, em conformidade com as regras estabelecidas no art. 46,
inciso I, da mesma Carta Magna Estadual, referente I competencia

dessa Assembleia Legislativa para aprová-la, passando a respectiva
matéria a ser disposta em lei.
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O presente Projeto de Lei reedita o Programa Recuperar
— IPVA, instituído formalmente pela Lei IV 8.593, de 07 de novembro
de 2019, e regulado pelo Decreto n° 40.477, de 13 de novembro de
2019, com o objetivo de conceder melhores condições ao contribuinte
para a quitação de débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Inicialmente, a mencionada Lei previu a possibilidade do
pagamento à vista ou parcelado, em até 48 (quarenta e oito) meses, os
créditos tributários concernentes ao IPVA, cujos fatos geradores
tenham ocorrido ate o dia 1' de janeiro de 2018.

No ano seguinte, por meio da Lei n° 8.774, de 15 de
outubro de 2020, foi ampliado o escopo do Programa, abrangendo os
créditos tributários de IPVA cujos fatos geradores tenham ocorrido ate
1' de janeiro de 2019.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Fazenda —
SEFAZ identificou a possibilidade de ser reeditado o Programa
Recuperar — IPVA, facilitando o pagamento dos créditos tributários
cujos fatos geradores tenham ocorridos até 10 de janeiro de 2021,
ampliando mais uma 'rz o tu-iivers° dos creditos passiveisde

recuperação.
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Nesse contexto, esta propositura altera o "caput" e o § 2'
do art. 2° da Lei n° 8.593, de 07 de novembro de 2019, autorizando o
recolhimento, em até 48 (quarenta e oito) meses, dos créditos
tributários concernentes ao IPVA, cujos fatos geradores tenham
ocorridos até 1° de janeiro de 2021, com redução de até 90% (noventa
por cento) das multas punitivas e moratórias e de 80% (oitenta por
cento) dos juros de mora, conforme prazos e condições a serem
estabelecidas pelo Poder Executivo.

Com essa medida, busca-se estimular a atividade
econômica neste momento de recuperação pela qual o Estado de
Sergipe vem passando, petinitindo que os contribuintes de IPVA
possam guitar suas pendências com o Fisco.

Eminentes Deputados e Deputadas, como se vê, trata-se
de Propositura de extrema importância, imprescindível para a
Administração Tributária e para o estimulo ao desenvolvimento do
Estado de Sergipe, em especial no atual momento de retomada
econômica.

Apelo, pois, a Vossas Excelências, para que saibam
aquilatar o valor dessa medida legislativa e o que ela representa para a

economia do nosso Estado, e possam manifestar-se favoráveis à sua
aprovação.
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Senhor Presidente,

Senhores (as) Deputados (as),

Pelas razões perfiladas nesta Mensagem, e na expectativa
otimista da ocorrência dos pretendidos desígnios aqui defendidos,
espero que esta solicitação seja devidamente compreendida e acolhida
por Vossas Excelências.

Por derradeiro, valho-me do ensejo para reafittnar a
Vossa Excelência e Eméritos Pares protestos da mais elevada
consideração e apreço.

Saudações Democráticas!

Aracaju, JI de '8(\.0‘)V0/001*.0, de 2022.
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PROJETO DE LEI N9 2 eZ 24 2,2,
DE 2022
DE
Altera o "caput" e o § 2° do art. 2° da
Lei n° 8.593, de 07 de novembro de
2019, que institui o Programa de
Recuperação de Créditos da Fazenda
Pública Estadual — RECUPERAR, e
estabelece normas fiscais e
procedimentais a serem observadas
pelo Estado de Sergipe, por meio da
Procuradoria Geral do Estado — PGE,
e da Secretaria de Estado da Fazenda
— SEFAZ, no que tange à redução de
juros e multas de débitos relacionados
com o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores — IPVA, e dá
providências correlatas.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam alterados o "caput" e o §2° do art. 2° da Lei n°
8.593, de 07 de novembro de 2019, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 2° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado
a receber do sujeito passivo da obrigação tributária o
pagamento et vista ou parcelado, em até 48 (quarenta e oito)
meses, nas condições desta Lei, os créditos tributários
concernentes ao IPVA, cujos fatos geradores tenham ocorrido
até 10 de janeiro de 2021, constituídos ou não, inclusive os
espontaneamente denunciados pelo contribuinte, inscritos ou
não em Divida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada.
§-1°
§ 2° Os débitos podem ser pagos it vista ou parcelados,
com redução de até 90% (noventa por cento) das multas
punitivas e moratórias e, de até 80% (oitenta por cento) dos
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juros de mora, na forma estabelecida em Ato do Poder
Executivo.

§ 30 ...
" (NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçdo,
produzindo seus efeitos a partir de sua regulamentaçdo, que deve ocorrer por
ato do Poder Executivo em até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Aracaju,
e 134° da República.

7
de 2022;
20-1° da Independência

de

ALTERA 0908112022 IPVA SEFAZ

JRNC./TM

2

