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A tradicional festa de Final de Ano em 
Sobral, promovido pela Prefeitura Munici-
pal, terá shows da banda sobralense Outras 
Frequências e Biquini Cavadão, na Margem 
Esquerda.

 Organizado pela Secretaria da Cultu-
ra e do Turismo do Município, a festa terá 
início às 21h. A contagem regressiva para a 
chegada do Ano Novo terá também show 
pirotécnico com queima de fogos, no espe-
lho d’água do Rio Acaraú. 

O evento reúne anualmente centenas 
de pessoas de Sobral e municípios vizinhos 
e conta com infraestrutura de segurança e 
serviço de saúde de emergência. O evento 
também movimenta o comércio de ambu-
lantes e de bares e restaurantes na cidade.  

Biquini Cavadão e banda sobralense Outras 
Frequências serão atração do Réveillon de Sobral

Termina hoje, 31 de 
dezembro o prazo para 

aderir ao REFIS 2014

Os contribuintes, pessoas físicas 
e jurídicas, que possuem débitos, 
inscritos ou não, na Dívida Ativa do 
Município, relativos aos exercícios 
fiscais de 2013 e períodos anteriores, 
têm até o dia 30 de novembro de 
2014 para aderir ao Programa de Re-
cuperação de Créditos Fiscais (REFIS 
2014).

O Programa traz descontos em 
seis modalidades diferentes. Para 
aderir, basta se dirigir ao Setor de 
Dívida Ativa Municipal, na Casa do 
Contribuinte, ao lado da Igreja do 
Rosário. Saiba mais: (88) 3611-3473.

Veja como fica o expediente 
da Prefeitura de Sobral 

neste final de ano:

* Dia 31/12/2014
   Expediente das 8h às 14h;

* Dia 01/01/2015
   Confraternização Universal 
   (Feriado)

* Dia 02/01/2015
   Ponto Facultativo.

Foi publicada nesta segunda-feira, 29 de 
dezembro de 2014, no Impresso Oficial do 
Município nº 611, a Instrução Normativa nº 
07/2014 da Secretaria da Gestão, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade da emissão e 
utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrô-
nica (NFS-e) para os segmentos de informá-
tica; desenvolvimento de pesquisa; serviços 
prestados mediante locação; cessão de uso 
e serviços de cuidados pessoais; estética; 
atividades físicas e congêneres.

Os contribuintes contemplados nesta 
Instrução Normativa deverão comparecer 
à Casa do Contribuinte 2015 (Rua Cel. José 
Sabóia, nº 513, Centro), no período de 05 a 
30 de janeiro, apresentando os documen-
tos abaixo relacionados, para criação de 
usuário e senha de acesso ao Sistema. A 
obrigatoriedade da emissão de Notas Ele-
trônicas inicia em 02 de fevereiro de 2015. 
Saiba mais: (88) 3611-5336 e 3611-5347.

Documentos necessários:

1) Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral no CADASTRO NACIONAL DA PES-
SOA JURÍDICA, impresso no site da Receita 
Federal, com emissão de no máximo 30 dias.

Prefeitura divulga novas atividades que 
passarão a emitir Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e)
Prestadores de serviços de informática, locação, estética e 
outras atividades têm até 30 de janeiro de 2015 para fazer 
credenciamento na Casa do Contribuinte para passar a emitir 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica obrigatória.

Evento promovido pela Prefeitura de Sobral reunirá centenas de pessoas na 
virada do ano na Margem Esquerda.

Margem Esquerda do Acaraú deve receber 
centenas de pessoas no tradicional show da virada 

do ano, promovido pela Prefeitura de Sobral

2) Via original do CPF e de Documento 
de Identidade do(s) representante(s) 
legal(is) do prestador de serviço com 
poderes de representação, conforme in-
dicado nos atos constitutivos da pessoa 
jurídica;

3) Via original ou cópia autenticada da 
procuração pública ou particular com 
firma reconhecida, acompanhada da via 
original do CPF e de Documento de Iden-
tidade do outorgado;

4) Em caso de substabelecimento de 
mandato, apresentar via original ou có-
pia autêntica do instrumento correspon-
dente;

5) Documento original ou cópia auten-
ticada do Ato Constitutivo da empresa 
(Contrato Social, estatuto, ou documento 
similar), bem como original ou cópia au-
tenticada do último aditivo do contrato 
social, caso haja.

Formulário de Solicitação de Credencia-
mento de Empresa, disponível em: http://
nfse.sobral.ce.gov.br/credenciamento

Outras  Frequências

Vista aérea da Margem Esquerda de Sobral

Aracatiaçu celebrará Festa de Santos Reis neste sábado, 3 de janeiro
A Associação Comunitária de Lagoa 

da Cruz, no Distrito de Aracatiaçu, fará 
neste sábado, dia 3 de janeiro de 2015, a 
tradicional Festa de Santos Reis. A come-
moração terá início às 8h da manhã, na 
Fazenda Boa Esperança, e se estenderá 
até o início da noite.

A manifestação religiosa celebra o fim 
do ciclo natalino e reproduz a passagem 
bíblica em que o Menino Jesus foi visita-

do no presépio pelos três Reis Magos.
A programação conta com apresen-

tações de grupos folclóricos; torneio de 
futebol; corrida de bicicletas, pedestres e 
de saco e, ainda, concurso de dança; brin-
cadeiras populares e sorteios de brindes 
para crianças da comunidade; desfile com 
escolha do Rei e da Rainha e shows com 
bandas locais.

A tradição da Festa de Santos Reis em 

Aracatiaçu foi retomada, em 2005, pela 
Associação Comunitária juntamente com 
os moradores da localidade, que resgata-
ram e mantém vivo o folguedo dos brin-
cantes de Reisados de Caretas. O evento 
é também momento de confraternização 
da comunidade Lagoa da Cruz. Saiba 
mais: (88)9969-3749/ 9908-8705.
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