
DECRETO 3503/2006
“Regulamenta a Lei Complementar n.º
78/2006, que trata da gratificação de
produtividade fiscal, e dá outras
providências.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de regulamentar e normatizar o
sistema de aferição dos resultados da produtividade fiscal previsto na Lei
Complementar n. 78/2006;

DECRETA:

Artigo 1º  A aferição da produtividade dos Inspetores Fiscais de
Rendas, de que trata a Lei Complementar n. 78/2006, obedecerá às disposições
contidas neste decreto.

Parágrafo único – Em caráter complementar, caberá a Divisão
de Inspetoria Fiscal a expedição de atos normativos destinados a regular os
aspectos de ordem prática necessários ao cumprimento das disposições
contidas neste decreto.

Artigo 2º  Para aferir a produtividade de que trata o artigo 6º da
referida lei, fica adotada a tabela de pontos constante do anexo I deste decreto.

Artigo 3º A produtividade aferida pela Divisão de Inspetoria
Fiscal será mensurada por meio de relatório encaminhado para vistas ao
Departamento da Receita, Secretário da Fazenda e Prefeito até o quarto dia útil
do mês subseqüente ao da produção, aos quais caberá providenciar a sua
remessa, até o dia 10 (dez) de todo mês, ao Departamento de Recursos



Humanos para a devida remuneração, nos termos da Lei Complementar n.
78/2006.

§ 1º  O modelo do relatório de que trata o § 5º do Artigo 6º da
referida lei será instituído por ato normativo da Divisão de Inspetoria Fiscal.

§ 2º  A fim de que sejam cumpridos os prazos descritos neste
artigo, o Inspetor Fiscal de Rendas deverá apresentar o relatório de controle de
sua produtividade à sua gerência, até o primeiro dia útil do mês subseqüente ao
da produção, observando a atribuição de pontos quanto as ações
desempenhadas em conformidade com a tabela do Anexo I.

§ 3º  O relatório apresentado fora do prazo previsto no
parágrafo anterior, terá a sua produtividade remunerada no mês subseqüente
ao da sua apresentação.

§ 4º  Os relatórios apresentados em desacordo com as normas de
preenchimento não serão admitidos até que sejam providenciadas as devidas
adequações, obedecendo o seu aproveitamento para efeito de remuneração às
disposições contidas no parágrafo anterior.

§ 5º  Para o efeito de remuneração serão desprezadas as frações
de pontos resultantes da sua totalização.

§ 6º  Para o efeito de atender ao disposto no § 4º do artigo 6º da
referida Lei, a aferição da produtividade dos Inspetores Fiscais de Rendas que
exerçam funções de gerência da Divisão de Inspetoria Fiscal, far-se-á pela
aplicação da média aritmética da pontuação dos demais Inspetores Fiscais de
Rendas, excetuando-se aqueles sob licenças ou afastamentos quaisquer.

Artigo 4º  O Inspetor Fiscal de Rendas que não cumprir com as
suas atribuições funcionais, não atender com as determinações que lhe forem
impostas, ou ainda não atingir num dado mês o limite mínimo de 100 (cem)



pontos, deverá justificar-se por escrito à gerência da Divisão de Inspetoria
Fiscal, que a analisará e se manifestará.

Artigo 5º  Para que seja atribuído e remunerado o ponto da
tabela do Anexo I, referente ao item 09 (nove), considera-se como Plantão as
atividades relacionadas de atendimento ao contribuinte executadas pelo
Inspetor Fiscal de Renda, dentro ou fora da Divisão de Inspetoria Fiscal, ou em
outra repartição pública, sendo sempre determinadas pela sua gerência.

§1º Para o efeito de enquadramento dos plantões nos seus
respectivos sub-itens, considera-se como período diurno o horário entre as 5
(cinco) e 19 (dezenove) horas, e como período noturno, os horários o entre as
19 (dezenove) e 05 (cinco) horas.

§2º  O plantão, previsto no item 09.01 da tabela do Anexo I será
determinado pela Divisão de Inspetoria Fiscal de modo que as respectivas
ações sejam desempenhadas, obrigatoriamente, no horário de expediente.

§3º  Os demais plantões constantes do item 9 da tabela do Anexo
I serão determinados por autoridade superior a que se subordina, por meio de
ordem de serviço especifica.

 
Artigo 6º Consideram-se como Diligência as atividades

fiscalizatórias executadas pelo Inspetor Fiscal de Rendas, fora da Divisão de
Inspetoria Fiscal, sendo sempre determinadas pela sua gerência.

Artigo 7º Para conhecimento, acompanhamento e cumprimento
do artigo 9º da referida Lei, deverá ser colocado em lugar visível ou em mural
próprio da Divisão de Inspetoria Fiscal, a pontuação mensal e anual de cada
Inspetor Fiscal de Rendas, respeitando a sua classificação individual em ordem
decrescente.

Artigo 8º A Divisão de Inspetoria Fiscal poderá, a qualquer
tempo, por meio de ordem de serviço, designar Inspetores Fiscais de Rendas,



para coordenarem operações técnico-fiscais, dentro da área em que atuam e
sem prejuízo das suas demais atribuições.

Parágrafo único  O Inspetor Fiscal de Rendas que for designado
para coordenar operações técnico-fiscais ficará responsável pelos
procedimentos executados dos demais Inspetores por ele coordenados.

Artigo 9º  Não serão atribuídos os respectivos ponto previsto no
Anexo I deste Decreto:

I  Quando as revisões fiscais homologatórias, previstas no item 1
(um) do anexo I, forem concluídas após 180 (cento e oitenta) dias, apurados em
conformidade com o respectivo ato normativo;

II  Quando as revisões fiscais homologatórias ou procedimentos
fiscais referentes aos itens 2 (dois) e 3 (três) da referida tabela forem
concluídos após 120 (cento e vinte) dias, apurados em conformidade com o
respectivo ato normativo;

III  Quando a ação desempenhada for executada sem a prévia
determinação, programação ou autorização, exceto quando constatado
flagrante infracional;

IV Quando a ação desempenhada decorrer de falha
injustificada;

V  Quando a ação para que for designado não for cumprida ou
for cumprida fora do prazo;

VI  Quando o procedimento fiscal não for instruído de forma
conclusiva e fundamentada.

Artigo 10. Sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, § 3º da Lei
Complementar n. 78/2006, quando após o prazo previsto no artigo 3º deste
Decreto for constatada a improcedência ou nulidade de qualquer ato previsto
no Anexo I, os respectivos pontos remunerados serão deduzidos nos relatórios
do mês subseqüente.



§1º Sempre que a anulação de determinado ato implique na
invalidação de todo o procedimento previsto nos itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três)
do Anexo I, a pontuação a ser deduzida será aquela dele decorrente.

§2º  Não se tratando da situação prevista no parágrafo anterior,
serão deduzidos os pontos referentes ao ato anulado, assim como daqueles que,
dele advindos, tenham sido prejudicados pelos seus efeitos, considerando-se
para valoração o previsto no sub-item 1.3 (um ponto três) e item 4 (quatro) do
Anexo I.

Artigo 11 Será atribuído ponto negativo ao Inspetor Fiscal de
Rendas sempre que, devendo proceder a item previsto no Anexo I, por
atribuição ou determinação da Divisão de Inspetoria Fiscal, deixar
injustificadamente de fazê-lo.

Parágrafo Único  O valor do ponto negativo será o equivalente
ao atribuído pelo Anexo I ao ato omitido.

Artigo 12. As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 13. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo e surtindo seus efeitos em  1º de julho de 2006.

São Sebastião, 25  de agosto de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/dsc

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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