
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia

LEI MUNICIPAL N° 587/2017.

Cria o Grupo Operacional de Fiscalização
Tributária- GOFT, Institui a Gratificação
Variável de Produtividade - GVP, e dá
outras providencias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA - Estado da Bahia, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz Cabrália o Grupo Operacional de Fiscalização Tributária -
GOFT, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento da legislação municipal
tributária e realizar ações de caráter preventivo e educacional junto à população.

§1° - Os ocupantes dos cargos de auditor fiscal e fiscal de tributos integram
automaticamente o Grupo Operacional de Fiscalização;

§r -Os servidores não ocupantes dos cargos especificados no parágrafo
anterior terão sua participação no Grupo Operacional de Fiscalização mediante
portaria do Secretário Municipal de Finanças, no interesse da arrecadação tributária.

Art. 2° - Além das vantagens previstas em Lei, os ocupantes dos cargos
integrantes do Grupo Operacional de Fiscalização Tributária - GOFT farão jus a uma
Gratificação Variável de Produtividade - GVP, expressa em pontos de valor unitário
correspondente a 0,05% (meio décimo por cento) dos vencimentos dos cargos
respectivos.

Art. 3° - A Gratificação Variável de Produtividade - GVP a que se refere o
artigo anterior será devida pelo cumprimento e apoio das atividades de auditoria e
fiscalização junto aos contribuintes para verificação da aplicação da legislação
tributária municipal pertinente, nos termos da Programação Fiscal e em razão do
efetivo ingresso dos recursos decorrentes da ação fiscal, nos cofres públicos.

§1° - A Programação Fiscal engloba todas as atividades de que compõem a
fiscalização dos contribuintes com o intuito de verificar a aplicação da legislação
tributária municipal, compreendendo, entre outras, as seguintes atividades:
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I - Fiscalização de Estabelecimentos;
II - Fiscalização dos tributos incidentes sobre as atividades econômicas;
III-Instrução e análises de processos;
IV - Plantão fiscal é a atividade de atendimento ao contribuinte, podendo ser

interno ou externo, bem como a fiscalização no local da ocorrência do
fato gerador de eventos sujeitos a tributação municipal;

V - Programa extraordinário é o desenvolvimento de atividades
extraordinárias de controle, arrecadação, tributação e fiscalização,
determinadas por ato da administração.

§2° - A distribuição da Programação Fiscal poderá ser mensal ou a critério da
administração.

Art. 4° - Para efeito da percepção desta gratificação, será atribuída pontuação
aos integrantes do Grupo Operacional de Fiscalização Tributária - GOFT, conforme
disposto no Anexo I desta Lei, obedecida à pontuação por atividades realizadas e
em razão do efetivo ingresso dos recursos decorrentes da ação fiscal, nos cofres
públicos.

§ 1° - Com exceção das atividades inerentes à participação em plantões
fiscais e programação extraordinária, será efetivada, para as demais atividades
previstas nesta lei, além da pontuação por cumprimento das atividades, uma
pontuação em razão do efetivo ingresso dos recursos decorrentes da ação fiscal,
nos cofres públicos;

§2° - A pontuação pelo cumprimento das atividades de que trata o § 1° deste
artigo, será creditada ao servidor, até o limite de 500 (quinhentos) pontos para o
Auditor Fiscal e 500 (quinhentos) pontos para o Fiscal de Tributos.

§ 3° - A parcela da gratificação relativa à pontuação em razão do efetivo
ingresso dos recursos decorrentes da ação fiscal, corresponde ao limite de 8.000
(oito mil) pontos para o Auditor Fiscal e 6.000 (seis mil) pontos para o Fiscal de
tributos, que serão creditados aos servidores após confirmação do real ingresso dos
recursos oriundos das ações de fiscalização, individualmente implementadas, a
razão de 6 (seis) pontos para cada R$ 100,00 (cem reais) ingressados no tesouro
municipal.

§ 4° - A pontuação pelo c pri ento das atividades, relativa aos servidores
que integrarem o Grupo Opera tona I Fiscalização Tributária - GOFT na forma do
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§2° do art. 1°, desta Lei, será creditada ao servidor até o limite de 6.000 (seis
mil) pontos.

§5° - Somente farão jus à parcela da gratificação prevista no § 3° deste artigo
os servidores que cumprirem as atividades mensalmente designadas e não derem
causa a perda de receitas municipais.

Art. 5° - Compete ao Secretário de Finanças, estabelecer mecanismos de
controle do desempenho individual, para apuração mensal da realização das
atribuições inerentes aos cargos dos integrantes do Grupo Operacional de
Fiscalização Tributária - GOFT, para fins de recebimento da gratificação
correspondente, respeitando os limites estabelecidos na Lei.

Art. 6° - A verificação do desempenho dos servidores, para efeito de
percepção da Gratificação de Produção, deverá observar os critérios abaixo:

I - qualidade do trabalho;
11- cumprimento da programação fiscal prevista no § 1°do art. 3° desta Lei;
111- qualidade do atendimento ao público e relacionamento interpessoal
IV - assiduidade e pontualidade.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz Cabrália, 29 de setembro de 2017.
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ANEXO I

QUADRO DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA

N° DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES PONTOS

I Fiscalização das empresas prestadoras de serviços (Em 25•quantidade superior a 20 diligências)
Fiscalização das empresas que exerçam unicamente a

II atividade industrial elou comercial (Em quantidade superior 25
a 20 diligências)
Fiscalização das empresas que exerçam atividade

I" comercial, industrial e prestação de serviço (Em 25
I quantidade superior a 20 diligências)
Fiscalização das empresas que exerçam atividade

IV comercial e prestação de serviço (Em quantidade superior 25
a 20 diligências)

V Fiscalização na baixa de inscrições (Em quantidade 25superior a 20 diligência~

VI Fiscalização no ato da abertura de inscrição municipal (Em 25I quantidade superior a 20 dill9_ência~
Fiscalização dos impostos e taxas municipais incidentes

VII sobre imóveis localizados no município (Em quantidade 25
superior a 20 diligências)

VIII Participação em plantão fiscal (Em dia não útil ou em 150horário fora do expediente)

IX Programação extraordinária (Fora da programação 100planejada)

X Medições e levantamento de imóveis (Em quantidade 50superior a 50 medições e levantamentos)
XI Fiscalização para emissão de declaração de existência de 25imóveis (Em quantidade superior a 25 diligências)

Cadastramento e recadastramento de imóveis (Em
XII quantidade superior a 150 cadastramentos ou 150

recadastramentos)
XIII Cálculo para apuração do Imposto de Transmissão Inter- 50Vivos -ITIV (Em quantidade superior a 100 cálculos)
XIV Relatórios de auditoria (Em quantidade superior a 10 25relatórios) /)
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XV Análise de balanço (Em quantidade superior a 10 análises) 25

XVI Aplicação de multa e constituição do crédito dela 25decorrente (Em quantidade superior a 5 multas)

XVII Inscrição em Dívida Ativa e Emissão de Certidão de Dívida 25Ativa (Em quantidade superior a 100 emissões)

XVIII Constatação e comprovação de crimes fiscais em prejuízo 150do erário (Em quantidade superior a 2 diligências)
Proposição de medidas para ampliar a eficiência da

XIX fiscalização (Em quantidade superior a 1 proposição 50
julgada como aplicável)
Implementação de mecanismos de Fiscalização (Em

XX quantidade superior a 3 implementações que resultem em 150
eficiência da fiscalização)

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa cruz Cabrália, 29 de setembro de 2017.


