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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 26 de junho de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 070/17

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL

DE CARA.S~O
Protocolo n' /1r 'I L 11::r
Hora 44 . \ _

2 7 JUN. 1U11

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

070/17, desta data, que Autoriza o Poder Executivo instituir gratificação aos servidores

municipais que integram a Turma Volante Municipal através do Programa de Integração

Tributaria - PIT e revoga a Lei Municipal n' 4.947/96.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei sugerido visa à reformulação da legislação que trata da

gratificação aos servidores integrantes da Turma Volante Municipal, uma vez que a Lei

Municipal nO 4.947/96 contém vício de iniciativa, pois partiu do Poder Legislativo,

infringindo assim o disposto no Art. 61, S 1°, inciso ti da Constituição Federal.

O Município conta hoje com 16 servidores que percebem gratificação por

integrarem a Turma Volante Municipal, 800% a mais do que sugere o Decreto Estadual

n' 45.659 de 1g de maio de 2008. A Lei Municipal n' 4.947/96 estabelece ainda a

escolaridade mínima de 2° grau completo, podendo assim, servidores cujos cargos

exigem nível superior, como é o caso dos Auditores Fiscais de Tributos, comporem a

turma, perfazendo uma base de cálculo maior que os demais cargos, sendo de 30% do

vencimento básico a gratificação referida.

Dessa forma, conforme orientação da Unidade Central de Controle

Interno do Município, constante no Ofício CI 105/2017, cuja cópia segue em anexo, está

sendo estipulado um valor mensal de R$ 500,00 para cada servidor da Turma Volante,

sendo que a mesma será composta por 04 servidores.
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Ainda, a título de conhecimento, somente no mês de janeiro do corrente

ano foram pagos R$ 7.021,20 para 08 servidores que integraram a Turma Volante,

sendo que no período de 0110112016à 18/04/2017 foram repassados R$16.000,OO pelo

Estado do Rio Grande do Sul ao Município de Carazinho.

DDV

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N' 070, DE 26 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo instituÍr
gratificação aos servidores municipais
que integram a Turma Volante
Municipal através do Programa de
Integração Tributária - P/T e revoga a
Lei Municipal n' 4.947/96.

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir gratificação
mensal aos servidores públicos do Município de Carazinho que integram a Turma
Volante Municipal, responsável por desempenhar a função de fiscalização de
mercadorias em trânsito e demais ações necessárias com vistas à implementação do
Programa Integração Tributária - PIT, objetivando o crescimento da arrecadação do
ICMS, conforme convênio firmado entre o Municipio de Carazinho e o Estado do Rio
Grande do Sul.

Parágrafo UnlCO. A turma volante será composta por 04 (quatro)
servidores, devidamente designados através de Portaria pelo Prefeito Municipal, os
quais desempenharão as funções referidas no caput deste artigo.

Art. 2° O valor da gratificação criada pelo artigo anterior corresponderá a
R$ 500.00 (quinhentos reais) para cada servidor beneficiado em cada mês de atuação
na Turma Volante Municipal, mediante a verificação de, no mínimo, 200 (duzentos)
registros de passagem no mês.

Art. 3° A gratificação mensal é de caráter precário e será devida apenas
aos servidores que de forma habitual executarem os trabalhos de fiscalização
previstos no artigo 1° desta Lei e apenas nos meses de efetivo exercício do servidor,
não sendo levada em consideração para o cálculo de quaisquer outra vantagem.

~ l' O não atendimento das metas estipuladas no Art. 2' desta Lei
implicará na não percepção da gratificação no mês correspondente.

~ 2° Interrompida a execução do programa referido no caput do Art. 1°
cessará de imediato o pagamento da gratificação.

~ 3° A gratificação mensal será reajustada de acordo com o índíce da
revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.
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Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por
dotações já consignadas no orçamento.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições da Lei Municipal n' 4.947/96.

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2017.

SEFAZ/DDV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Carazinho,17 de abril de 2017

C1: 10512017

De: Unidade Central de Controle InternO
Para: Secretaria da Fazenda e ArrecadaçãoAdroaldo De Carli

Prezado Senhor,

A Unidade Central de Controle Interno no nso de suas atribuições, solicita junto a esta

Secretaria as providências tomadas referentes ao estndo realizado pela UCCI referente as Turmas

Volantes (Mem.34/20J7) instituida pela Lei Municipal n' 4.947 de 12 de junho de 1996.

rJLOto\lf0t {(\:A44IJ~-wf(,

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP 99501).000 - Carazl
nho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO Sllli
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Carazinho, 2 de março de 2017
C1:48/2017
De: Unidade Central de Controle Interno

Para: Secretaria da Fazenda e Arrecadação
Adroaldo De Carli

A iniciativa privativa (reservada ou exclusiva) é a que

compete a apenas um órgão, agente ou pessoa; é intransferlvel; é

exceção. A CF, em seu art. 61, 91°, inciso lI, dispõe sobre as

matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo, reservadas

de forma exclusiva ao Presidente da República, que são aplicadas

Em complementação ao exposto no Mem.3412017 relacionado ao Estudo da Turma Volante

Municipal referimos:
A UCCI sugere criação de nova normativa legal para refonnulação do Programa da Turma

Volante para atendimento ao princípio da administração pública da moralidade e legalidade. Ao

passo que a lei 4.947 que dispõe sobre a gratificação pelo exercício da fiscalização das Turmas

Volantes contém vicio de iniciativa e devido a isso o executivo deve fazer novo instrumento legal

para regulamentação deste programa tendo como justificativa sua iucoustitucioualidade formal.

Assim como, Celso Ribeiro Bastos esclarece:

também ao Prefeito Municipal, por simetria e exclusão.

Sem mais para o momento.
Atensiosarnente,

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Av.Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP 99500-000. Carazinho-RS
CNPJ 87.613.535/0001-16 e-mail: c:ontroleinterno@carazinho.rs.gov.br

mailto:c:ontroleinterno@carazinho.rs.gov.br


.~.
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MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Carazinho, 08 de fevereiro de 2017
CI: 34/2017
De: Unidade Central de Controle Interno
Para:Secretaria da Fazenda e Arrecadação

Adroaldo De Carli

Estudo referente as Turmas Volantes do município de Carazinho

Base legal:
Lei Complementar nO 63 de 11 de janeiro de 1990
Lei nO12.868 de 18 de dezembro de 2007
Decreto n045.659 de 19 de maio de 2008
Instrução Normativa DRP nO 045/98 Título V capo II

o município de Carazinho participa do Convênio celebrado juntamente com o Estado do Rio

Grande do Sul referente ao Programa de Integração Tributária com base em ações de mútua

colaboração entre o Estado e Municípios instituídas pela lei nO 12.868 de 18/12/07 que tem como

objetivo incentivar e avaliar as ações municipais de interesse mútuo dos municipios e do estado no

crescimento da arrecadação do ICMS.
O programa é integrado por várias ações a serem executadas pelos municípios em programa

de articulação estado e municipio e em programas de combate a sonegação e aumento da

arrecadação estaduaL
Entre essas ações destacamos a Turma Volante, objeto de análise por esta Unidade. A

referida ação conta hoje com 16 servidores que executam suas atividades durante três dias da

semana das 9 h às llhs em regime de escala (em anexo). A organização do trabalho é dividido em 4

grupos de 4 pessoas, sendo requisitado para o Departamento de Trãnsito dois fiscais para

acompanhamento das turmas durante o mês de referência. Sendo que um deles encontra-se em

licença.
Pela escala do mês de janeiro observa-se que os grupos executam essas atividades 3 vezes ao

mês em um total de 6 h!mês, podendo sofrer diminuição em casos de tempo chuvoso, por exemplo.

Se fizennos uma previsão para o próximo mês seguindo a lógica da escala anterior teremos, três

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP99500-000. Carazinho-RS
CNP J 87.613.535/0001-16 e-mail: controleinterno@urazioho.rs.goy.br.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO suL ,., .'
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

grupos participando 3 vezes e um 2 vezes, porém não consta documentação que comprove a

efetividade dos servidores destinados para a tarefa.

Art.10 Fica institulda gratificação especial em carácter precário a ser concedida pelo

município aos fiscais e servidores que integram as turmas volantes municipais de que trata o

plano básico de ações de mutua colaboraçãO, criado pela lei estadual nO 10.388 de 02 de maio

de 1995 e decreto n° 36.009 de 06 de junho de 1995.

Art. 70 A ação municipal especifica é a criação, manutenção e atuação de Turmas

Volantes M1lllicipais para a fiscalização prevista no art.6<>da Lei Complementar n°

63 de 11/01/90, compreendendo a manutenção com recursos financeiros próprios,

por cada prefeitura municipal, de unidade móvel dotada dos seguintes recursos

humanos e materiais:
1.2 (dois) funcionários que exerçam cargo público municipal, sendo, no

mlnimo,l(um) de provimento efetivo com competência para lavrar e assinar a

Comunicação de Verificação no Trânsito ~CVT, ambos com escolaridade de nível

médio (20 grau completo), que portarão crachás com fotografia e identificação, bem

como coletes com os dizeres "Agente Municipal", nas costas, e ,na frente "Prefeitura

Municipal" e o nome do municipio.
11- Soldado da Brigada Militar, agente da Guarda Militar ou agente municipal de

trânsito;
IIl- De cor preferencialmente branca, que deverá ter a seguinte identificação nas

portas laterais: "Receita Municipal" e o nome do municlpio.

Nota-se que o decreto estabelece a inserção de dois funcionários públicos para executar o

projeto, o município conta com 800% a mais do que o sugerido, bem como a lei municipal

estabelece no mínimo 20 grau completo, podendo então, servidores de nível superior como é o caso

dos Auditores Fiscais de Tributos comporem a turma, perfazendo urna base de cálculo maior que os

demais cargos, sendo de 30% do vencimento básico, a referida gratificação.

Paralelamente a isso, o município em 1996 estabeleceu aspectos legais em âmbito

municipal:

o decreto 45.659 de 19 de maio de 2008 estabelece referente ao programa de combate à

sonegação:

Av.Flor~ da Cunha, 1264 Fone (54)3331-2699- CEP 99500.000• Carazinho-RS
CNPJ 87.613.535/0001-16 e-mail: controll!interno@carazi.nho.[.S.gov.br
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Valor pago pelo município de gratificação

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$12265,06

R$ 12265,06

R$ IL596,94

R$IL414,73

R$ 12343,67

R$ 1L063,41

R$ 156,804,29

1264 Fone (54)3331-2699- CEP99500-000' Carazinho-RS
01-16 e-mail: controleinterno@carazinho.rs.gov.br

muneração normal e 13")

os para os dispêndios realizados no exercício de 2016 referente a

tado destinará, mensalmente, o valor correspondente a R$ 3.000,00 aos

onveniados que tenham comprovado a atuação mensal de turma volante

vista no artigo 7°, referente ao programa de combate a sonegação, de acordo

s baixadas pela receita estadual.

pelo Estado para os municípios conveniados:
matório anual dos pontos pelas ações deste programa, obtidos individualmente

icipio conveniado, será computado no lndice de participação dos mMicípios

n° 11.038/97.

grafo único- Somente poderão integrar e perceberem o previsto neste artigo os

rvidores municipais investidos em cargos de provimento efetivo, com

mínima de r grau completo.
0_ O valor da gratificação criado pelo artigo anterior corresponderá a 30% do

ásico de cada servidor beneficiado.

TADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
RETARIA GERAL DO GOVERNO
E CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

'. ES

-A SEC
UNIDAD
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fiscais e se

escolaridade

Art.2

vencimento b

Referente ao beneficio destinado
Art.l2- O 50

por cada mun

confonne a lei

Art. 13- O Es

municípios c

municipal pfe

com instruçõe

Nesta perceptiva, atentam

Turma Volante:

~

Mês I
Janeiro !

Cevereiro
Março T

C Abril -IMaio

I Junho

1-' Julhor-- Agosto

I Setembro

r Outubro

L Novembro

L Dezembro

Referente ao 13°

Total I,
Fonte: Departamento de Pessoal (base re
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

[Total da receita transferida através do Programa I R$ 90.808,29
Fonte: Setor de Orçamento e Planejamento

Observa-se então, que no exercício em análise o valor da transferência das receitas perfaz o

percentual de 57,91 % dos gastos que o município desprendeu para o pagamento dos servidores que

atuam neste programa.
Se analisarmos os valores pagos de forma individual, para os servidores integrantes do

programa teremos como maior e menor dispêndio, respectivamente os valores de R$ 1.431,91 e

R$ 668,12, correspondendo a 162,72 % do salário mínimo nacional e 75,92%, evidenciando mais

uma vez a disparidade desta situação, salientamos que há servidores municipais que não recebem a

título de remuneração normal o valor de R$I,431,91, sendo que os servidores da turma volante

recebem isso apenas a título de gratificação especial.
A Unidade Central de Controle Interno sugere que seja analisada esta situação através do

princípio da economicidade estabelecido no art.70 da Constituição Federal, onde entende-se por

economicidade:

"É a administração prática e sistemática das operações de uma entidade, projeto ou empresa pública,
assegurando custos operacionais mínimos ao realizar as funções que lhe são atribuídas."

o Convênio também estabelece na Cláusula Nona, a necessidade de treinamento dos

Integrantes da Turma Volante, conforme segue:
Cláusula Nona. Os funcionários públicos municipais, designados para atuarem nas

Turmas Volantes Municipais, somente poderão iniciar suas atividades após

treinamento específico, ministrado pela receita estadual, e obtenção de Certificado

de Habilitação.

O Departamento de Recursos Humanos informou a esta UCCI que todos os membros da

turma possuem certificado de habilitação referente a treinamento específico.

Tendo como base o supracitado faze-se necessário uma análise mais ampla da mesma ação

em outros municípios:

• Estação: Município com 6.011 habitantes através da Lei Municipal nO 1329 estabelece o

pagamento de R$ 500,00 para os dois servidores que compõe a turma volante tendo um gasto de R$

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP 99500-000. Carazinho-RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Segundo a Lei Municipal, portanto, a gratificação por participação das

tunnas volantes deve ser calculada sobre o vencimento do servidor, com a definição

que lhe deu o artigo 65 do Regime Jurídico local.
Ocorre que essa previsão- do que se constitui como vencimento ~éflagrante

contraria a constituição, já que o art.37, XIV, prevê expressamente que os

acréscimos pecuniãrios percebidos por servidor público não serão computadoS nem

cumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A lei Municipal, ao

dispor que o cálculo da gratificação será procedido sobre o vencimento, e que este se

constituiu do padrão acrescido de todas as vantagens, estabelece disposição

inconstitucional.

1000,00 mensal, sendo que há dispositivo legal que prevê o pagamento do beneficio somente com a

verificação mínima de 100 registros de passagem no mês.
• Tenente Portela: Município com 13.716 habitantes através de lei municipal estabeleceu o

valor de R$ 500,00 para os servidores que compõe a Turma Volante, sendo que os mesmos devem

trabalhar em sábados, à noite, domingos e feriados.
A pontuação atingida será medida semestralmente, na prestação de contas do PIT,

tendo como base a ação V- PrognlIna de Combate à Sonegação.
Em análise ao desempenho (pontuação) do município de Carazinho no primeiro

semestre de 2016 foi atingida a pontuação 7 sendo a pontuação máxima de 15, ou seja, 46,67 % da

efetividade planejada pelo programa para o quesito de combate a sonegação. Sendo que a ação que

somou mais pontos foi a ação II que diz respeito a "Incentivos à emissão de Documentos fiscais",

sendo seu aproveitamento de 80% do esperado. É importante salientar que a Turma Volante é

apenas um dos elos para pontuação dentro do Programa de Integração Tributária.

Ainda em boletim técnico da Delegações de Prefeituras Municipais referente a fonna de

pagamento da gratificação tendo como base de cálculo o padrão atual dos servidores, destacamos:

A atualização da lei municipal é pertinente ao passo que deve prever prestação de contas

dos envolvidos no programa para real efetivação do mesmo, bem como revisão dos valores pagos

aos servidores, como por exemplo:

Av.Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP 99500-000. Carazinho-RS
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SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Os servidores designados deverão enviar até o dia 10 de cada mês a Secretaria da Fazenda

relatório contendo planilhas e informações sobre as fiscalizações realizadas por dia de trabalho, com

as informações mínimas:
L Servidores que participaram;
lI. Informações mínimas dos veículos fiscalizados como placa, modelo e condutor;

UI. Horário inicial e final das ações de fiscalização;
IV. Registro através do sítio da receita estadual comprovando a realização dos serviços previstos

nos incisos I a IV do art.2°.

Fixação de número máximo de participantes, para viabilizar a projeção da despesa;

Previsão legal da possibilidade da não percepção da gratificação quando as metas

estipuladas, por lei, não forem atingidas. Bem como, o pagamento apenas nos meses de

efetivo exercício e também pagamento da gratificação preferencialmente a quem não recebe

•
•

Sobre a gratificação sugerimos algumas alterações legais respeitando o prinCIpIOda

economicidade e razoabilidade pois não há embasamento que justifique as disparidades nos

pagamentos ao passo que os agentes municipais realizam as mesmas atividades nas Turmas

Volantes, sendo:
• Gratificação fixa com valores razoáveis, pois os servidores estão em horário de serviço, ou

seja, já estão recebendo da municipalidade por essas horas;
• Gratificação mensal máxima de R$ 3.000,00 (valor que vem fixo do governo do estado em

incentivo as Tunnas) rateados proporcionalmente entre os agentes nomeados através de

portaria como participantes da TurmaVolanteMunicipal;

outra;
• Pagamento da gratificação de forma equivalente as horas trabalhadas em exercício da

fiscalização;
Se tivermos como base gratificação fixa de R$ 400,00, não alterando o número de

participantes, teremos um gasto mensal total de R$ 6.000,00 tendo uma economia para os cofres

públicos muuicipais de R$ 6.265,06 (base mês 01/16), ou seja, 51,08%, percebendo de forma

latente a necessidade de alterações na foma de pagamento da referida gratificação.

Av.Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP 99500-000 • Carazinho-RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Portanto, referente a todo o exposto, a VeCI sugere criação de nova normativa legal para

refonnulação do Programa da Turma Volante para atendimento ao princípio da administração

pública da moralidade ao passo que não trata-se de uma conduta isonômica, onde podem ser

observados aspectos acima descritos.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

~-~p-em. Tru/JIJ NlScimento
-""

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699. CEP 99500-000. Carazlnho-RS
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Projeção da Equipe Volante Municipal Fevereiroll7

Anexo 1

Decreto n° 45.659

Anexo 2

Programação da Equipe Volante Municipal Janeiroll7

Anexo 3

Pontuação Individual Definitiva 1° sern.2015

Anexo 4

Pontuação Individual Definitiva l° sem. 2016

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699 - CEP99500-0fI0' Carazinho-RS

______ -..::C:::NP~J:..:87::..6~1:::3:;:.S3:::51::00::::01.16 e-mail: cORtnlleinterno@carazlnho.rs.gov.br

mailto:cORtnlleinterno@carazlnho.rs.gov.br


•• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZlNHO.,.lIt SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

_ ~ U_N_ID_A_D_E_C_E_NTRALD_E_C_O_NTR__ O_L_E_INTE__ RN_O _

Projeção do mês de Fevereiro de 2017:

-
Data Dia da Semana Ordem Horário

03 Quarta-feira 1 9hàsllh

04 Quinta-feira 2 9hàs llh

08 Segunda-feira 3 9hàs llh

10 Quarta-feira 4 9h às llh

11 Quinta-feira 1 9h às llh

~

Segunda-feira 2 9h às llh

Quarta-feira 3 9hàs 11h

18 Quinta-feira 4 9h às llh

22 Segunda-feira 1 9h às llh

24 Quarta-feira 2 9h às llh

25 Quinta-feira 3 9h às llh

Grupo 1 -3 dias 6 horas
Grupo 2 -3 dias 6 horas
Grupo 3 -3dias 6 horas
Grupo 4 -2 dias 4 horas

Av. Flores da Cunha, 1264 Fone (54) 3331-2699. CEP99500-000' Carazinho-RS
CNPJ 87.613.53510001-16 e-mail:[ontroleinterno@carazinho.rs.gov.br



DECRETO NO45.659, DE 19 DE MAIO DE 2008.

Regulamenta'" Lei n" 12.858, de 18/12/07, que Instituiu O Programa de Integração Trltlu~rla - PlT e definiu a

estrutura institucional e os critêrios de avaliaçãa das ações. (Atualizada até o D<ecreto n." 53.313, de

25/11/16, publicado no DOE de 28/11/16)

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da

Constituição do Estado,

DECRETA:

Capítulo I

DA FINAUDADE

Art.1" -O Programa de Integração Tributária, com base em Ações de Mútua Colaboração entre Estado e Municípios,

instituído pela Lei n" 12.868, de 18{12/07, tem como objetivo incentivar e avaliaras ações municipais de interesse mutuo dos municípios e do

Estado no crescimento da arrecadação do ICMS.

Art. 2" -O Programa de Integração Tributaria sera integrado por varias ilçôes de Combate ê Sonegação e Aumento da

Arrecadaçllo Estadual, a serem executadas pelos MuniCÍpios em Programas de Articulação entre Estado e Munlcipios.

Art. 3" -Poderlio participar do Programa todos os Munlcipios que celebrarem convênio com o Estado, por intermédiO da

Secretaria da Fazenda, e comprovarem, periodicamente, nos prazos est6belecidos neste Decreto, a implementação dos programas e ações.

Parãgrafo único -Poderá ser celebrado um unico convinio, com a Federação das Assodaçães de Municipios do Rio

Grande da Sul- FAMUR5,ao qual os municipios interessados poderão aderir mediante Termo de Adesão. (Reda,iío dada pela art. 1°, a, do DecrHo

~6.3S2. dt 19;05/09. (DOe20/05/OS))

Capítulo II

DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

Art. 4" -Os Municípios que partldparem do Programa serão avaliados em suas ações municipais mediante pontuação

mdividual, a pa rtir de cntérios técnicos constõltados ou medidos, conforme disposto nas Seções deste Capítulo.

Parágrafo único.A comprovação das ações previstas neste Decreto sera disciplinada por instruções baixadas pela

Receita Estadual da Secretaria da Fazenda.

Seçiio I

Da Implementação de Programas e Ações que Visem o Aumento da Arrecadação e a Conscientização Fiscal

Art. 5" -As ações muniCipais especifrcas são:

I -Programa de Educação Fiscal - PEF: consiste em levar ao cidadão Informação simplificada da origem e do destino

dos rerur50S publicos, Incentivar a transparencia de todas as ações do governo munidpal e Implementar a educação flscal nas escolas da

rede municipal de ensino, nas associações de dasse e na comunidade em geral, por meio da realização semestral das seguintes ações:

a}reallzar um evento de sensibilização pa ra implementação do progra ma;

b)participar de cursos de educação fiscal, presencial ou a distância, ofereddos ou coordenados pelos Programas de

Educação Fiscal, estadual ou nacioni!ll; {Redação dada pelo art. 1", J. do :JeCC"t"50.057. de 14/02/13. (DOE15/02113). Efeõt"s a pHtlrde 15/02113.)

c)divulgar o programa para entidades dv!s em geral;

d)divulgaro programa nos meios de comunicação, publicando textos e trabalhos de professores e alunos;

e)p6rticiparde seminarios do Programa de Educação Fiscal;

f)elabor6r, implementar e acompanhar a inserção dos temas relativos ao programa nas escolas municipais, por meio

de projetos pedagógicos; (Redação dada pelo ar;:. l0, do Decreto 4S.572, de 17/11/11. (DOf 18/11/11) - He,tos" parti' de 18/11/11.)



g)divulgaros temas do programa por meio de:

_cartazes, fõlderes, cartilhas e outros assemelhados;

_p~rticipação em iltlvidades art(stico-culturais na comullidade;

h)orgallizar e reali~ar um seminário estadual, mUllicipal Ol' regional: (Re~D(~" d~d•• pelo ~'1:. 1~, 1, dO o"-"",,to 50.0'57, de

14/n/13. (DOE15/02/131. Efeitos a partir'de 15/02/13.)

l)elaborar, implementar e acompanhar projetos pedagógicos;

j)realiza r concursos relativos ao programa;

1){Re\l<lgadv pelO &rt. 20 de, DecretO 48.204, de ozIO~!n. (DOE 03/03/H) - E'eito~ e ~art,,'de 01/01/11.)

m)atuar, funcionário mUllicipal, como tutor em cursos de educação fiscal, presenciai ou 11distância; (",,,,,ascentaOo oelo

~rt. 1e, I, do Decrete 50.067, de 14/02113. (DOE t5/02iI3) - Efol'~5 ~ pe"'I'd~ 15/02jl?)

n)aprov<lr lei, decreto ou outro ato legal de implementação do Programa de Educação Fiscal no município ou criar um

grupo municipal de educaç!ío fiscal; IAcres,u.!.do pelo art, 10.!. do D~cr,te 5G.057. oe 14(02/13. (DOe 15/<)21:3) - Efelt~s" parti' de 15!02/13.\

o)lnserir o tema Nota Fiscal Gaúcha, com assessorill da Receita Estadual, nas ações, tra balhos, seminários, reulliões e

outros eventos relacionados com a Educação FJsca1. (A"."",,~;;ado o~lv art. '-0. l. dv DaÇ!'~!"50.067. de 14i{;2/13. (ODElS/olf~31 - Ef,lt~s a partir de

lSi02{13.)

lI-IncentivO à emissão de documentos fiscais:

a)?remiação a Consumidores: consiste na criação de programa de premiação a consumidores na troca de documentos

fiscais por cupons ou cautelas ou na criação de programa de premiação utiliza rido 11plataforma de sorteio do programa Not!l Fiscal Gaúcha;

(Red"<;3cdllda p"lo art. 10, 1. d" DecnH<I51.H1, de ~O/Ol/l4. (DOE21/01/14; - Ef".tos a "••rtocce Oj;nI14.;

b)Nota Fiscal Gaúcha: consiste na participação do município no Programa Nota Fiscal GlIúcha, por meio de realização e

p<lrticipação em everttos relacionadoS ao Programa e de divulgação noS melas de comunicação, tais como jornais, rádios e outros

assemelhados, e por meio de cartazes, fôlderes e cartilhas, de forma a atingir diversos segmentos da sociedade. !Redaç)l<l dada pele art. 1~. I.

de D~crt'to 50.067, de 14;ozl13, (Doe 15/02/13) - efeitos a parti'de 15,10211).)

tIl-Comunicação de Verif<cação de Indlcios: consiste na verifl,ação do saldo operacional de contribuintes, na

conferência de endereçoS dos estabelecimentos e na verificaçãO de diferenças entre saídas e entradas por transferências realizadas pelo

contribuinte no Estado ou outros Indicias que venham a ser estabelecidos em instruções baix!ldas pela Receita Est<ldual. (Redaçi'ic dad,) pelo

art. 1",do DeO""to 4S.S7l, de líil:{ll (DOE l8/11/lI) - E;~IW;; ~ p,r.lrde 1811~/'-1.)

li: 10 -A5 ações das alíneas "g" a "n- do inclso I, se realizadas no primeiro semestre, valerão também para o segundo

semestre desde que novamerr.te comprovadas. (Redaçê~ dada pelo Mt. ~o, l, d.~ Decreto 5D.067, de 14/0Zi13. (DOE 15i02/13) - Ef.itcs " p~rtlr de

15/02/13.)

li: JO -As ações d<lS alíneas "b' e "f" do inciso I poder~o ser confinnadas pela coordenação estadual do Curso de

Educação à Dlstânci<l. (Red~ç~o d.d~ pel~ ~,.,. t~.do De<:~t~~ij,572, de 17il1/11.lDOE 18/1\111) - Eleito, õ pa1Jrd~ ISf11jll)

Seção II

Da Gestão de Informaç6es do setor Primário

Ar!. 60 -As açõeS municipais específicas são:

J _SrTAGRO _ Ficha Cadastral Eletrônica, Entrega de TalSo de produtor, digitação d~s Notas Fiscais de produtor e

transmissão dos arquivos 11Receita Estadual, que consiste em: (Red"çát> d~d! pelo art. I", 11. d" Durs:,) 51.141, ds 20/01/14. (OOEn/Gl!14)-

Ef~,l"s a parti' de 01/01/1-.)

a)realizar as operações de Inclusiiío, exclusão e ~lteraÇl'ies cadastrais de produtores rurais; {Rede>;!o d.da pelO art. lO.

lI, d~ Decret~ 51.1'''1, de 20/0j/1~. (DOE2lfOlf14)" Efeitos a ps,udo 01/01/:
4

j



b}distribulr e controlar 05 talões de Notas Fiscals:de Produtor dos estabelecimentos inscritos no município; (Redação

.,ad3 p~lo art. p, 11,do Decre:o 51.141, de "lG/Ol/l4. (DOE Zl!Ol/14,. Efe,:os a ps't'r.,e 01/01/14.)

c}efetuar a digitação das Notas Fiscais de Produtor e, pelo menos uma vez por semestre, transmitir os arquivos à

Receita Estadual. (Red~çio ~ada pele art. 1°,11. 00 De",,,,m 51.141, de 2Q!01/1~. (DOE21/01!1"-) - Efeitos a oartirOe 01/01/14.)

IJ _(Rodaç!" oada pelo ~rt. l0, 11.o~ D"Gr~lO51.141, de 20/()1114. (DOE21(01/14)' EleitOSa partir de 01/01114.)

m_(Rcvogaoo pelo art. I', do Decrete <4S.572,de 17/11/11. (DOE le/l1!11)' Efeilos a partl'de 18/11/11.)

Seçlio In

Do Programa de Combate à Sonegação

Art. 70 -A "ç.!ío municipal específica é a criaçilo, mi!lnub~nçao e i!ltuação de Turmas Volantes Municipais para i!Ifiscalização

prevista no art. 60 da Lei Complementar nO 63, de 11/01/90, compreendendo a manutenç.lío com recursos financeIros próprios, por cada

Prefeitura Municipal, de unidade móvel dotada dos seguintes recursos humanos e materiaisj

1-2 (dois) funcionários que exerçam cargo público municipal, sendo, no minimo, 1 (um) de provimento efetivo com

competência para lavrar e assinar a Comunicação de Verificação no Trânsito - CVT, ambos com escolaridade de nível médio (2° grau

completo), que portarão crachi!ls com fotografia e identificação, bem como coletes com os dizeres 'Agente Municipal", nas costas, e, na frente,

'Prefeltura Municipal" e o nome do MunIcípio;

lI-soldadO da Brigada Militar, agente da Gua rda Municipal ou agente municipal de trânsito;

UI -de cor preferencllllmente branca, que deverá ter a seguinte identlficaç~o nas portas laterais: "Receita Municipal" e

o nome do Municipio.lRedaçã" dad~ ~~Io a~. 10, li" ;)e=t.:> ~8.S72, O~ li/lI/l':. {DOElSIl1{1l} - Er~1t05Ô parti,lIe 18111/11.)

Parágrafo único -As cores, dimensões e mOdelos dos elementos de identificação do Agente Municipal e do veiculo,

citados nos Incisos 1 e UI, deverão obedecer ao estabelecido nos Anexos 1 a 5 deste Decreto.

Seção IV

De Outros Programas ou Convênios que Visem a Troca de Informaço1e$ de Interesse Mútuo entre Estado e Municlplos

Art. 80 -As ações municipais especfficas s.!ío: (Redeçao lIôoa ao art. 8° pelo art. l°, b, do Decreto 46.352, lIe 19/05/09. (DOE

<G!OS/09))

I -Participação em Treinamento para Funcionários MunicipaIs: consiste na particlpação de um funcionario municipal em

cursos ou encontros, oferecidoS pela Receita Estadual ou em pareerl" da Receita Estadual com outras instituições. em temU ligados à

adminIstração tributária de interesse do Estado e dos munieípios; (I'ledaç." daoa pato art. 3° do Decreto 48.204. oe 02)OS/I1. (DOE 03/08/11) -

Efeilos a p",tlrde 01/01111.)

lI_Disponibilização da base de dados do IPTU e do ITBI: consiste em o Município enviar anualmente, à Receita

Estadual, arquivo magnético contendo as Informações cadastrais do IPTU e do lTB!; (Redaç~o o~d~ ao art. SOpelo art. I", b. do Oecreto 46.3S2. de

19/()SI09, (DOE 20/05/09i1

m -DutroS Programas ou convênios: consiste em outros p,ogram~s ou conyênlos celebrados pelo Munldpio com o

Estado que poderão ser inciuidos no Progrl1m~ de Integração Tributária, desde que homologados pela Receita Estadual. (Redaçllo dada ao art,

EOpelo .11. I", b, do Decreto 46.352, de 19/0S/0 ••. (DOE2C/'.lS(09)}

li 10 _(il.~vogado pelo a'l. 3' do Decreto ~8.• (l4, de 02/08/11. (DOE03/06111) - Efeito, a partiroe 01/01/11.)

li 20 _(Revogaoo pelo art. Iv. d" Decreto 48.572, de 17/H/I •. (DOE18/11/11). Eleitos ~ partlrd" 16/11/11.)

a)(Revog~do pelo art. 1", do Decreto 48.57l, oe 17111/11 (DOE16/11/11) - Efeitos a p.rtlrde 18/11/11.)

b)(Revoga<lO ~eio art. 1°,0<' D,,;;retO48.572. oe 17!llí\1. \DOE13/11/11) - Eleitos a par'llrde 18/11/11.)

li 30 -Considera-se como uma das ações, para efeitos do inciso lII, as atividades de monitoramento da Inadimplência

do IPVA. (Kedaçio d••da ao art. gOpelo art. l0, b. ao Dem'to 46.352. oa 19/05109. (DOE20/o~/09))



: Art.. 80.A -o Estado e os Mu"lcípios efetuarão troca de arquÍVos referentes a informaçõeS de interesse muluo que visem

aumentir a arrecad;,lÇão e combater a sonegação. 'Acr~,çe~t~('c pel~ art, 10, d~ D"~reto 43.5:2., de 17/11111. (DO€ ll)/lli~l) . ff~ltO' 8 port;r dE

18/11/11.)

j 10 -O Estado diSPonib;lizará para os municípios as informações referentes às operaçõeS com cartões de

créditoJd~bito, ~ Nota Fiscal Eletrônica co"Jugada e aos inadimplentes do IPVA. (A<te~unudc 1'"1,,art. lG, dO Decr~te 43.572. de 11/11/1:. (DOE

1611!/11)' Ef~itosa parti' d~ l6/1i/ll.]

!i 20 -Os municípios disponibilizarão ao Estado as Informações referentes ao IPTU e ao rrBI. (Acr-escent.do p~lo art. :0.

do DH~to 43.572, d~ 17tll/1l. (:IOf 18/11/11)' ff~ito, a ~"rt"de 18/11111.)

fi 3D -Na hipótese de o Município não disponlbililar, em determinado semestre, os arquivos digitais relativoS ao banco

de dados do ITBI e do lPTU, o Estado deixará de fomecer as informações prevista5 neste artigo no semestre seguinte. (Ac",.centado pelo ~rt.

1", de Decreto 4B.572, oe 1'/11111. (DOE1S/ll/11) - Ef~ltos" p~rtlrd. 18/11/11.;

!i 40 .Poderão ser acrescentadas novas informações de interesse mútuo a serem trocadas entre Estado e Município

mediante instruÇões baixadas pela Receita Estadua1.lAc:- •• cer,t8dQ pelü ~t:.~o. ,'" c.aeto 46.5'~, d~ :7/11fl •. (DOE 18/11/11) - Efeito. a oart" Ó~

16/11111.)

Art. 90 -As ações previstas n~s Seções I a IV serão orientadas e supervisionadas pela Receita Estadual.

Seção V

Da Pontuação na Avaliação das Ações Municipais

Art.. 10 _para B form~ção da pontuBção indlvidui!\ de cada Município, a Receita E5tadual atribuirá os seguintes valores ~s

ações municipais (Redaç~o dad~ p.,lo art. 4Q~ODe~reto ~~.2G4, de 02/08/11. ,DOE~3i08/111' efeitos" partir de 01/01/11.)

(Redação d~da pelo art. l~dO Decreto 53,313, de 25.'1:jH. (DOE28/11116) - Ef~:tü' ~ oacti, de 01/0111'.)

I _ Programa de Educação Fiscal
até 20

ontos'

11_Incentivo à emi5são de documentos fiscais
at~ 40

1 Premiação a consumidores:
o"to,;

1 _ utllizBndo sistema próprio de "pur"ção e sorteio
_ utilizando plat"form~ do Programa Nota Fiscal Gaucha

15 pontos;

b) Nota Fiscal Gaúcha
30 pontos;

t~ 18 ontos

111_Comunicação de Verificação de IndíCIOS
até 5

V _ SITAGRO_ Ficha Cadastral Eletrônica, entrega de talões de NFP,
ontos;

igítação e transmlss:lo das NF t~ 15 ontos'

V - Revo ,do
VI _ Programa de Combate à Sonegação:

) Comunicação de verificação de Entradas
até 5 pontos;

) comunicação de Verificação de Saldas
té 5 pontos;

) Registro de Passagem
até ~ ~~ntos;

Id\ 'comunica ão de Veriflca";o de Passa ,m t~ 5 ontos.

!i 10 -Os crit~rios de avaliação nos intervalos de zero atê o valor maximo da pontuação, em cada ação municipal,

serão disciplinados em Instruções baixadas pela Receita Estadual.

!i 2
0
.A pontuação prevista nos incisoS deste artigo apllca-se somente ~s ações municipais promovidas a partir de 1°

de janeiro de 2008.

Ci'lpitulo DI

DOS PRAZOS E DA RESPONSABILIDADE

Art.l1-0s MunicípioS deverão comprovar, semestralmente, 11Receita Estadual, a Implemerltação e a continuidade dos

programas de ações municipais, nos segulrltes prazos:

I-atê 31 de agosto, relativamente ao primeiro semestre do ano corrente;

II -at~ 28 de fevereiro, relativamente &0 segundo semestre do ano anterior.

!i 10 -A Receíta Estadual, até 30 de abril e at~ 31 de outubro de cada ano, calculará e pubiicará no olá rio Oficial do

Estado a pontuaçãO individual provIsória de cada município.

!i 20 -O Município poderá interpor recurso de reconsideraç30 à pontuação divulgada, no prazo de Cluinle (15) dias



<lPÓS SU<l puoIíC<lção.

!i 3" -No prazo de 4S (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data da primeira publicação, o Estado deverá

julgar os recursos e publlcar no Diário Oficial do Estado a pontuação individual definitrva de cada município. (Redação dada pelo art. 1°, c, do

D~creto .6.352. de 19/0Sf09. (DOE 20f05!09;)

li 4" -O Munidpio que não comprovar os dadOS em tempo hábil rlão será avaliado, ficando sem pontuação, exceto em

relilçlio aos dildos obtidos via sistema da Receita Estadual.

CllpíbJlo IV

DO BENEFícIO

Art.12 -O somatório anual dos pontos pelas ações deste Programa, obtldos individualmente por cada Município

conveniado, será computado no cálculo do índice de Participação dos Municípios conforme a Lei nO 11.038/97.

Art. 13 -O Estado destinará, mensalmente, o valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) aos Munldpios

conveniados que tenham comprovado a atuação mensal de Turma Volante Municipal, prevista no artigo 70, referente ao programa de

Combate 11Sonegaçllo, de acordo com instruções baixadas pela Receita Estadual. (Redaçijo dada pelo art, 1" do De01'to 53.313, de 25111/16. (DOE

.S/llfI6)- EfeilO~a partic~e Ol/OI/17.}

Art. 14 -O repasse do valor previsto riO art. 13, correspond<'!nte a cada semestre civil, será efetuado pelo T<'!souro do

Estado até o último dia do primeiro més Suosequente ao da publicação da pontua9ío definitiva dos Munldpios. (Redação d.d. pelo .rt. l°, do

o.:nto 48.S7<, de 17/111l1 (:lOE 18/l1!1:) - EleitoS" p"rt,r(le H;/ll!I:.)

Capítulo V

DO FUNCIONAMENTO

Art. 15 -Os funcionários designados conforme inciso 1 do arti'ÕJo 70 para atuarem como Agentes Municipais nas Turmas

Volarltes MunicipaiS somente poderão Iniciar a~ atividades ",pós a obtenção do Certificado de Habilitação em treinamento ministrado pela

Receita Estadual específico para Turmas Volantes.

!i 1°.0 Certlflcado de Habilitação terá prazo de validade. de um ano e será fornecido pelo Delegado da Receita

Estadual que jurisdlciona o Município, conforme modelo constante no Anexo 7 deste Decreto. (Redação dada pele art. 6° do Decreto 48.204, de

02/08.'11 (DOE03/08/11) - Efeito. 8 partlc(le 01/011l1.)

!i 28 -Para a revalidação do Certificado de Habilitação, o Agente Municipal deverá dirigir-se ã Delegacia da Receita

Estadual 11qual se vincula o Municipio. iRedaç.SOdada pelo art. 60(10 Decreto 4S .• 04, de 02/113/11. (00E03/%/11) - Efeitos a partir de (11/01/11

!i 30 _(Revogado oelo art. 1°, d, do Decreto 46.35., de 19;05/09, (ODE20/0S/09))

Art. 16 -Os Agentes Municipais, quando em atividade nas Turmas Volantes Municipais, atuarão dentro dos parâmetros

estabelecidos pelo art. 60 da Lei Complementar nO 63, de 11/01/90, devendo:

l-preencher a Comunlca9io de Verifica9io no Trcinslto e assiná-la juntamente com uma testemunha e o

transportador, caso venham a constata r transporte de mercadorias desacompa nhadas de documento fiscal;

11 _{Re'>'Ogaoo0,,10 art. l0. do Derreto 48.572, de 17/11/11. ((lOE la/Il/ll). E/eito< a partir de 18/11/11

1I1_(pevog~do p~l~ art, la, do Decreto 48.~72. de 17/11/H. (DOEl!lfll/ll) - Efe.ltc>sa partir de 16/11/11.)

IV -rea1\zar, através de equipamento homologado pela Receita Estadual ou através do "site" da Secretaria da

Fazenda http://www.sefaz.rs.gov.br .• o Registro de Passagem de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, verificando a autenticidade do Documento

Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. DANFEque acoberta a circulação d~ mercadoria e conferir a mercadoria com as informaÇõeS constantes no

respectivo documento fiscal. (Redaçjlo dada pelo ar.:. lOdO ºeO"to 52 493' de 04/Q8il5. (DOEOS/08/1S) - Et~IIO<a partlcde OS/08/1S_)

li 10 _(Pe",,~ado pelo .rt. I". de Deere'" 48.57<, de 17fl:/11 (DOElB/11/l1) - Efeito<' parti' de 16fl1!11.)

!i 20 -Sempre que os Agentes Municipais verificarem no trânsito documentos fiscais não eletrônicos, deverão visar as

vias dl!l Nota Fiscal, mediante a aposição, no verso das mesmas, de carimbo datador que obedecerá ao modelo constante no Anexo 6 deste

http://www.sefaz.rs.gov.br


Decreto. ;P.edação dada pel" ar.c.1", dO)Decrel<>4S.5'72, d~ ;:;ill;ll. {DO~lB/11!l1). Efeit<>sa p~rtjrêç ltinl/I!.1

fi 3° -A Interceptação de veículo5 realltada pelas Turmas Volantes Municipais nas rodovias deverá ser efetivada de

acordo com as normas de segurança do trânsito previstas na legislação específica.

li 4".As Comunicações de Verificação no Trânsito deverão ser entregues em carga para a Prefeitura Munldpal.

Art. 17 -O soldado da Brigada Milit••rou () agente da Guarda Municipal ou o agente municipal de trânsito, responsável pela

segurança e interceptação de veiculos, será cedido à equipe volante municipal, sempre que necessário, de modo que este procedimento faça

parte da escala norma) da Brigada Militar na região ou da Prefeitura Municipal, conforme o caso.

Capihllo VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 18 -Os Agentes Municipais deverão ser afastados das Turmas Volantes Municipais na hipótese de nllo ser revalidado

o Certificado de Habilitação (Anexo 7) e sempre que o Delegado da Receita Estadual que jurlsdlciona o Município julgar que o funcionário não

esteja desempenhando a contento as atribuições estabelecidas pelo art. 60 da Lei Complementar nO 63, de 11 de janeiro de 1990. (Redação

dada pelo a". 70do Decreto 48.104, de 02/03/11. (DOE03/Ce!11j- Eteito" a p~:cicde GlíOl!ll.)

Art. 19 -As demais determin~ções nec"ssérlllS para o funcionamento do presente Programa serão defir'lidllS por Instruções

baixadas pela Receita Est"adual.

Art. 20 ~Este Decreto \!!ntra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2008.

Põmigrafo único -At~ que sejam celebrados novos convêr'lios com os Municípios, ficam convalidados os convênios

finnados anteriormente nos termos da Lei nO 10.388, de 02/05/95, observado, no que se refere às ações a serem cumpridas pelos Municípios

e aos valores dos repasses proporcionais à pontuação de cada um, a nova sistemática prevista na Lei nO 12.868, de 18/12/07, e no presente

Decreto.

Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário, principalmente o Decreto nO 36.009, de 06/06/95.

PALÁCIO PIRATINl, em Porto Alegre, 19 de maio de 2008.

ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo S

Anexo 6

Anexo 7

(R~d"çãc d"da pelo art. SOdo OeO"e~o4<1.204.d" 02ifjSfll. (OOE03{Oarll) - ,Jü;cs e parorde Ol;Olfll.)
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19101120H
SECRETARIA DA FAZENDA 00 ESTAnO 00 RIO GRANDE 00 SUL

Município: (25) -.CAAAZINHO Ano Base: 2015

FúIffiJAç.O N1l1II!DUAL DEFlNfTlI/A !Xl MJNlOAO

Semestre: 1° Sem

Pontos

45

Máximo
15

Ações

..ê...1 • Ação I. Programa de Educação Fiscal. PEf

• Realizar evento de sensibnização para irrplementação do prograrra

• Participar de cursoS de educação fiscal
• Divulgar o prograrra, as ações ou os trabalho realizados dentro do prograrra

• Participar, com servidores rnJn\cipais, de serrmârios nunicipais e regionais
• Saborar, lrrplerrentar e acoITllanhar a inserção dos terras do prograrra em

escolas
_Ovulgar os terras do programa por meio de cartazes, folders, cartilhas e outros

• Realizar seninário estadual, regional ou m..micipal de educação fiscal
• Realizar concurso relativo ao prograrra COfTllrovando por rreio da apresentação

do regulamento e dos resultados alcançados
_Atuar, funcionário IT1.micipalcolTJ) tutor em cursos de educação fiscal
.Aprovar lei, decreto ou outro ato legal de in1:llerrentação do prograrra de

educação fiscal
• fiserir o tema \'I.bta Fiscal Gaúcha com assessoria da Receita Estadual.

..ê...2• Ação li_Incentivo à emissão de documentos fiscais

_A-eniação a consunidores
_A-ograrra Nota FIScal Gaúcha
_Realizar evento especifico de divulgação do Prograrra
• Divulgar as ações ou os trabalhos realizados nos meios de corrunicação
• Participar, com servidores m.micipais, de eventos nunicipais, regionais ou

estaduais
• [)vulgar os terras do Programa por meio de cartazes, fôlderes, cartilhas e outros

3 _Ação 111• Comunicação de Verificação de Indícios. CVI
4 _Ação IV _SITAGRO _ Ficha Cadastral, Talões e Digitação de NFPe

transmissãO
...~ ..•5 _Ação V _Programa de combate à Sonegação

• ColllJnicação de Verificação de Entradas ~ C'JE

• Conunicação de Verificação de Saídas - evS
• Conunícação de Verificação no Trânsito - C'JT
• ColllJnícação de Verificação de Passagem - C'JP

TOTAL

Tolal C'JTs válidas para concessão do beneficio referido no item 5.4.1 da IN 45/98

5

15

20

100

6

Obtidos

5

o
O
O
O

5

O
O

O

O

O

O
O

O
O
O
O

O

O
O

15

6

O
O
5
1
26

6



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Pontos
Máximo Obtidos

15 9

Semestre: 1~Sem
26/1212016

~"
MunicípiG: (25) _CARAZIM-O Ano Base: 2016

ro.mJAÇÃO NDWIOUAL DEFINITh'A DO WNlciPlO

.,.~...1- Ação I- Programa de Educação Ascal- PEr

1.01 _ Realizar e..••ento de sensibiHzação para inlllerrentação do programa

1.02 • Participar de cursos de educação fiscal
1.03 _ Civulgar o programa, as ações ou os trabalho realizados dentro do

programa
1.04 _Participar, com servidores nunicipais, de serrinãrios mJnicipais e regionais

1.05 _ Saborar, irrplementar e acolll)anhar a inserção dos temas do programa em

escolaS
1.06 _ Divulgar os temas do programa por rreio de cartazes, folders, cartilhas e

outros
1.07 _ Reaizar seninãrio estadual, regional ou rrunicipal de educação fiscal
1.08 _ Reaflzar concurso relativo ao prograrna C011l'rovando por meio da

apresentação do reguJarrento e dos resultados alcançados
1.09 _Atuar, funcionãrio mmicipal corro tutor em cursos de educação fiscal
1.10 _ Aprovar 'ei, decreto ou outro ato legal de irJl)lementação do prograrre de

educação fiscal
1.11 _ Inserir o tema Nota FIscal Gaúcha com assessoria da Receita Estadual...ª...2 _Ação li_Incentivo à emissão de documentos fiscais

2.01 • A'eniação a consurridores
2.02 _ A'ograrna Nota FIScal Gaúcha
2.02.01 _RealiZar evento especifico de divulgação do A'"ograma
2.02.02. ewulgar as ações ou os trabalhos realizados nos rreios de cOrTLlnicação
2.02.03 _ Participar, com servidores rnmicipais, de eventos Il'lmicipais, regionais

ou estaduais
2.02.04 _ Divulgar os temas do Programa por rreio de cartazes, fôlderes, cartilhas

e outros
3 _Ação 111-Comunicação de Verificação de Indlcios - CVI

4 _AçãO IV _SITAGRO _Ficha Cadastral, Talões e Digitação de NFP e

transmissão
..!~L5_Ação V _Programa de Combate à Sonegação

5.01 • Corrunlcação de Verificação de Entradas - CVE
5.02 _Corrunicação de Verificação de sai::las • CVS

5.03. Registro de Passagem- RP'"
5.04 _CorTLlnicação de Verificação de Passagem- C\lP

TOTAL

45

5

15

20

100

o
O

3

1

5

O

O

O

O /
O

O
36

30
6
O
5

1

O

O

15

7

1
O
5
1
67

1/'
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LB MUNICIPAL N° 4.947

Institui gratificação pelo exerclcio de fiscalização
integrando Turmas Volantes Municipais.

VEREADOR J(')Rç;E ESTERY, PRESIDENTE DA C?MARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO

DO RIO GRANDE 00 SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
• 'J "

Art. 10 _ Rca institlJlda Gratificação Especial (GE), em caráter precário; a ser concedida pelo Municfpio
aos fiscais e servidores que integram as Turmas Volantes Municipais de que trata o plano Básico de Ações de
Mutua Colaboração, criado pela Lei Estadual nO 10.388, de 02 de maio de 1995 e Decreto nO 36. 009. de 06 de

junho de 1995.

Parágrafo único _ Somente poderão integrarem e perceberem o previsto neste artigo 0$ Fiscais e
Servidores Municipais investidos em Cargos de _provimento efetivo, com escolaridade mínima de 2" Grau

Completo.

Art. 20 _ O valor da gratificação criado pelo artigo anterior, corresponderá a 30% (trinta por cento) do

vencimento básico de cada servidor beneficiado.

Art. 30 • As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas pelas dotações próprias do orçamento

vigente.

1995.

Art. 40 _ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇ?O, com efeitos a contar de 12 de dezembro de

Art. 50 _Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS REUNI6ES, em 12 de junho de 1996.

Vereador Jorge Estery
Presidente

Vereador Paulo Silva
1° Secretário

I
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