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DECRETO Nº. 033, de 08 de Maio de 2018. 
 

REGULAMENTA A GRATIFICAÇÃO POR 

PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS 

TITULARES DOS CARGOS DE FISCAL DE 

TRIBUTOS E DE AUDITORES FISCAIS 

MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 

Nº. 775/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no 

uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município 

e nos termos do art. 1º, §1º da Lei Municipal nº.775/2017, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A Gratificação por Produtividade – GP, criada pela Lei Municipal 

nº.775/2017, nos termos do art. 1º, § 1º, da referida norma,será concedida e paga 

aos Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais Tributários, pelo sistema de pontos até 

o limite máximo de 200 (duzentos) pontos, correspondente cada ponto a R$ 6,50 

(seis reais e cinquenta centavos), observado o cumprimento das metas de 

arrecadação, na forma estabelecida nos Anexos I e II deste Decreto. 

 

§1° Em qualquer hipótese, o limite mensal a ser pago a cada Fiscal de 

Tributos e Auditor Fiscal Tributário a título da gratificação prevista neste artigo 

deverá observar o teto de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais); 

§2°O pagamento da GP, para os Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais 

Tributários, somente se fará quando do alcance das metas de arrecadação, 

totalizadas por período, estabelecidas no anexo II deste Decreto. 

 

Art. 2ªA avaliação individual do servidor, de acordo com o 

cumprimento das atividades e procedimentos estabelecidos no Anexo I (Tabela I), 

bem como a análise de cumprimento das metas de arrecadação, pela Coordenação 

de Tributação, especificadas no Anexo II (Tabela II), será realizada mensalmente 

pelo ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Tributação e ou 

Secretário Municipal de Finanças do Município de Soledade. 

 

Parágrafo único. Os Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais Tributários 

deverão apresentar ao Coordenador de Tributação, até o quinto dia do mês 
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subsequente, de forma individual, um relatório com as atividades/procedimentos 

desenvolvidos no mês de apuração da GP. 

 

§1°O pagamento da GP, para os servidores municipais, somente se fará 

quando do alcance das metas de arrecadação, totalizadas no período, estabelecidas 

no Anexo II deste Decreto; 

 §2° As metas de arrecadação, de que tratam o parágrafo anterior, 

correspondem a conjugação da previsão de crescimento da economia com o 

aumento da inflação, nos últimos doze meses, determinada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 

Art. 3ªO pagamento da GP decorrente da avaliação individual será 

implantado no mês subsequente ao da obtenção dos resultados da avaliação. 

 

Art. 4ª A avaliação individual terá efeitos financeiros apenas se o 

servidor tiver permanecido em efetiva atividade de fiscalização e/ou efetivo 

exercício. 

 

Art. 5º A gratificação de produtividade criada por esta lei será paga 

também ao ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Tributação, e aos 

servidores efetivos, técnicos administrativos, que desenvolvam atividades no 

âmbito da Coordenação de Tributação, da forma seguinte: 

 

I - ao ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Tributação, 

responsável diretamente pelo acompanhamento, orientação e direção das 

atividades dos Fiscais de Tributos e dos Auditores Fiscais Tributários, o pagamento 

será realizado no valor máximo da GP; 

II -aos servidores efetivos, técnicos administrativos, que desenvolvam 

serviços técnicos no âmbito da Coordenação de Tributação, o pagamento será 

realizado no valor de R$1.000,00 (um mil reais). 

 

§1° Os servidores de que trata o caput deste artigo, só receberão a GP 

quando no período de referência, no mínimo dois terços do grupo de fiscais 

tributários realizarem a pontuação máxima, inerente a GP; 

§2° O pagamento da GP, para os servidores de que tratam os incisos I e 

II deste artigo, só se fará quando no período de referência houver ocorrido o 

efetivo alcance das metas de arrecadação estabelecidas no Anexo II deste Decreto; 

§3º Ao final do exercício financeiro de 2018, na proporção dos pontos 

computados pelo cumprimento das atividades e procedimentos fiscais 

determinados pelo Secretário de Finanças e/ou Coordenador de Tributação, de 
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cada período (mês) e, havendo o alcance do total geral das metas para o exercício 

(doze) meses, os servidores de que tratam o caput dos arts. 1º e 5º, deste Decreto, 

terão o direito assegurado de receber a GP relativa aos períodos ainda não pagos. 

 

Art. 6ªPara efeito de percepção da gratificação de que trata este 

decreto, o titular do cargo em comissão de Coordenador de Tributação remeterá 

aos Secretários de Administração e Finanças Relatório de atividades, 

desenvolvidas pelo grupo,  composto pelas seguintes informações: 

I - o quantitativo de diligências e de fiscalizações realizadas junto a 

estabelecimentos de contribuintes, objetivando o exame da documentação e de sua 

escrita fisco-contábil; 

II - o quantitativo da prática de atos que resulte em infração à legislação 

tributária; 

III - o quantitativo da prestação de orientação fiscal ao contribuinte; 

IV - o quantitativo de informação em processo fiscal considerado de 

natureza especial para administração; 

V - o quantitativo de atividades voltadas ao controle e 

acompanhamento dos processos de arrecadação, fiscalização e recolhimento das 

receitas municipais; 

VI - o quantitativo de termos, autos e outros instrumentos necessários 

ao bom desempenho das atividades fiscalizadoras; 

VII - o quantitativo das participações em curso, simpósio ou similar eu 

seja do interesse da administração; 

VIII - Registro de fato relevante que venha promover ou prejudicar o 

processo de arrecadação de receita do Município. 

IX - Outras informações quando solicitadas pelo Coordenador de 

Tributação e ou Secretário Municipal de Finanças. 

 

Art. 7ª A gratificação de produtividade criada por esta lei sofrerá, em 

caso de falta injustificada, o seguinte desconto, cumulativamente: 

 

I – até a segunda falta, o percentual de 5% (cinco por cento), a cada 

falta; 

II – da terceira à quarta falta, o percentual de 10% (dez e cinco por 

cento), a cada falta; 

III – da quinta à sexta falta, o percentual de 15% (quinze por cento), a 

cada falta; 

IV – quanto à sétima falta, o percentual de desconto será de 20% (vinte 

por cento). 
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Parágrafo Único. A partir da oitava falta injustificada, os Fiscais de 

Tributos e Auditores Fiscais, Municipais, não farão jus à gratificação de 

produtividade, para o respectivo período de apuração. 

 

Art. 8º As atividades, especificadas na Tabela do Anexo I, deste Decreto 

Municipal, quando realizadas pelos Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais, só serão 

válidas para fins de apuração dos pontos que perfazem o direito perceber a 

GP,quando determinadas, através de ordens de serviço emitidas, pelo Coordenador 

de Tributação e ou Secretário Municipal de Finanças.  

 

Art. 9O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Publique-se. 

 

Soledade, Paraíba, 08 de maio de 2018. 

  

 

Geraldo Moura Ramos 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

 

TABELA I 

 

A GP será atribuída aos Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais, na ativa, até o 

limite máximo mensal de 200 (duzentos) pontos, auferidos em razão dos 

critérios e conceitos seguintes: 

 

A GP será calculada em até 200 (duzentos) pontos 
NÚMERO DE ATIVIDADES A 

SEREM DESENVOLVIDAS 
MEDIANTE DETERMINAÇÃO DO 

SUPERIOR HIERÁRQUICO 

TOTAL DE PONTOS 
POR ATIVIDADE DE 

FISCALIZAÇÃO 

MAXIMO DE 
PONTOS A 

RECEBER/MÊS 

10 Diligências Fiscais 
05 pontos por 

Diligência 
50 

05 Termos de Intimação 
05 pontos por 

Intimação 
25 

05 Autos de Infração 
08 pontos por Auto de 

Infração 
20 

20 Plantões Fiscais 2,5 pontos por Plantão 50 

Fiscalização em Feiras Livres  
05 pontos por 
determinação 

20 

Realização de avaliação, in loco,  
para fins de exigibilidade do ITBI 

2,5 pontos por 
procedimento 

25 

20 Notificações Fiscais,  para fins 
de exigibilidade do IPTU,  entrega 
in loco, com êxito no recebimento 

1,0 ponto por 
procedimento 

20 

20 Notificações Fiscais,  para fins 
de exigibilidade do IPTU,  entrega 

in loco, com êxito no 
cadastramento imobiliário 

2,5 ponto por 
procedimento 

50 

20 Notificações Fiscais,  para fins 
de exigibilidade do ISSQN,  

entrega in loco, com êxito no 
recebimento 

1,0 ponto por 
procedimento 

20 

40 Notificações Fiscais para 
Contribuintes Inscritos,  para fins 

de exigibilidade da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento,  

1,0 ponto por 
procedimento 

40 
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entrega in loco, com êxito no 
recebimento 

20 Notificações Fiscais para 
Contribuintes NÃO Inscritos,  para 

fins de exigibilidade da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento,  

entrega in loco, com êxito no 
recebimento 

1,0 ponto por 
procedimento 

20 

20 Horas aula, relativas: curso, 
treinamento ou capacitação.  

1,25 pontos por hora 
aula. 

25 

01 Relatório de Atividade Fiscal, 
para o período de apuração, mês, 

apresentado pelo Fiscal de 
Tributos e/ou Auditor Fiscal 

Tributário. 

10 pontos por 
Atividade Fiscal 

10 

Total de Pontos/Mês para o Direito a GP 200 
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ANEXO II 

 

TABELA I 

 

METAS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 

 

PERÍODO 
 TRIBUTOS MUNICIPAIS 

TOTAL ISSQN IPTU ITBI ALVARÁ DE 
LOC. E FUNC. 

TAXAS 

JANEIRO      R$ 57.383,91 
FEVEREIRO      R$ 41.545,96 
MARÇO      R$ 39.027,28 
ABRIL      R$ 53.572,01 
MAIO      R$ 47.489,96 
JUNHO      R$ 40.712,85 
JULHO      R$ 64.625,52 
AGOSTO      R$ 59.096,91 
SETEMBRO      R$ 58.716,02 
OUTUBRO      R$ 67.724,12 
NOVEMBRO      R$ 56.684,58 
DEZEMBRO      R$ 

114.820,68 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº. 033, DE 08 DE MAIO DE 2018. 

 

REGULAMENTA A GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS TITULARES 

DOS CARGOS DE FISCAL DE TRIBUTOS E DE AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS, 

ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº. 775/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atribuições legais que lhe 

foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 1º, §1º da Lei Municipal nº.775/2017, 

  

DECRETA: 
  

Art. 1º A Gratificação por Produtividade – GP, criada pela Lei Municipal nº.775/2017, nos termos do art. 1º, § 1º, da 

referida norma,será concedida e paga aos Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais Tributários, pelo sistema de pontos 

até o limite máximo de 200 (duzentos) pontos, correspondente cada ponto a R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), 

observado o cumprimento das metas de arrecadação, na forma estabelecida nos Anexos I e II deste Decreto. 

  

§1° Em qualquer hipótese, o limite mensal a ser pago a cada Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal Tributário a título da 

gratificação prevista neste artigo deverá observar o teto de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais); 

§2°O pagamento da GP, para os Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais Tributários, somente se fará quando do 

alcance das metas de arrecadação, totalizadas por período, estabelecidas no anexo II deste Decreto. 

  

Art. 2ªA avaliação individual do servidor, de acordo com o cumprimento das atividades e procedimentos 

estabelecidos no Anexo I (Tabela I), bem como a análise de cumprimento das metas de arrecadação, pela 

Coordenação de Tributação, especificadas no Anexo II (Tabela II), será realizada mensalmente pelo ocupante do 

cargo comissionado de Coordenador de Tributação e ou Secretário Municipal de Finanças do Município de Soledade. 

  

Parágrafo único. Os Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais Tributários deverão apresentar ao Coordenador de 

Tributação, até o quinto dia do mês subsequente, de forma individual, um relatório com as atividades/procedimentos 

desenvolvidos no mês de apuração da GP. 

  

§1°O pagamento da GP, para os servidores municipais, somente se fará quando do alcance das metas de arrecadação, 

totalizadas no período, estabelecidas no Anexo II deste Decreto; 

§2° As metas de arrecadação, de que tratam o parágrafo anterior, correspondem a conjugação da previsão de 

crescimento da economia com o aumento da inflação, nos últimos doze meses, determinada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

  

Art. 3ªO pagamento da GP decorrente da avaliação individual será implantado no mês subsequente ao da obtenção 

dos resultados da avaliação. 

  

Art. 4ª A avaliação individual terá efeitos financeiros apenas se o servidor tiver permanecido em efetiva atividade de 

fiscalização e/ou efetivo exercício. 

  

Art. 5º A gratificação de produtividade criada por esta lei será paga também ao ocupante do cargo comissionado de 

Coordenador de Tributação, e aos servidores efetivos, técnicos administrativos, que desenvolvam atividades no 

âmbito da Coordenação de Tributação, da forma seguinte: 

  

I - ao ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Tributação, responsável diretamente pelo 

acompanhamento, orientação e direção das atividades dos Fiscais de Tributos e dos Auditores Fiscais Tributários, o 

pagamento será realizado no valor máximo da GP; 

II -aos servidores efetivos, técnicos administrativos, que desenvolvam serviços técnicos no âmbito da Coordenação 

de Tributação, o pagamento será realizado no valor de R$1.000,00 (um mil reais). 

  

§1° Os servidores de que trata o caput deste artigo, só receberão a GP quando no período de referência, no mínimo 

dois terços do grupo de fiscais tributários realizarem a pontuação máxima, inerente a GP; 

§2° O pagamento da GP, para os servidores de que tratam os incisos I e II deste artigo, só se fará quando no período 

de referência houver ocorrido o efetivo alcance das metas de arrecadação estabelecidas no Anexo II deste Decreto; 
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§3º Ao final do exercício financeiro de 2018, na proporção dos pontos computados pelo cumprimento das atividades 

e procedimentos fiscais determinados pelo Secretário de Finanças e/ou Coordenador de Tributação, de cada período 

(mês) e, havendo o alcance do total geral das metas para o exercício (doze) meses, os servidores de que tratam o 

caput dos arts. 1º e 5º, deste Decreto, terão o direito assegurado de receber a GP relativa aos períodos ainda não 

pagos. 

  

Art. 6ªPara efeito de percepção da gratificação de que trata este decreto, o titular do cargo em comissão de 

Coordenador de Tributação remeterá aos Secretários de Administração e Finanças Relatório de atividades, 

desenvolvidas pelo grupo, composto pelas seguintes informações: 

I - o quantitativo de diligências e de fiscalizações realizadas junto a estabelecimentos de contribuintes, objetivando o 

exame da documentação e de sua escrita fisco-contábil; 

II - o quantitativo da prática de atos que resulte em infração à legislação tributária; 

III - o quantitativo da prestação de orientação fiscal ao contribuinte; 

IV - o quantitativo de informação em processo fiscal considerado de natureza especial para administração; 

V - o quantitativo de atividades voltadas ao controle e acompanhamento dos processos de arrecadação, fiscalização e 

recolhimento das receitas municipais; 

VI - o quantitativo de termos, autos e outros instrumentos necessários ao bom desempenho das atividades 

fiscalizadoras; 

VII - o quantitativo das participações em curso, simpósio ou similar eu seja do interesse da administração; 

VIII - Registro de fato relevante que venha promover ou prejudicar o processo de arrecadação de receita do 

Município. 

IX - Outras informações quando solicitadas pelo Coordenador de Tributação e ou Secretário Municipal de Finanças. 

  

Art. 7ª A gratificação de produtividade criada por esta lei sofrerá, em caso de falta injustificada, o seguinte desconto, 

cumulativamente: 

  

I – até a segunda falta, o percentual de 5% (cinco por cento), a cada falta; 

II – da terceira à quarta falta, o percentual de 10% (dez e cinco por cento), a cada falta; 

III – da quinta à sexta falta, o percentual de 15% (quinze por cento), a cada falta; 

IV – quanto à sétima falta, o percentual de desconto será de 20% (vinte por cento). 

  

Parágrafo Único. A partir da oitava falta injustificada, os Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais, Municipais, não 

farão jus à gratificação de produtividade, para o respectivo período de apuração. 

  

Art. 8º As atividades, especificadas na Tabela do Anexo I, deste Decreto Municipal, quando realizadas pelos Fiscais 

de Tributos e Auditores Fiscais, só serão válidas para fins de apuração dos pontos que perfazem o direito perceber a 

GP,quando determinadas, através de ordens de serviço emitidas, pelo Coordenador de Tributação e ou Secretário 

Municipal de Finanças. 

  

Art. 9O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Publique-se. 

  

Soledade, Paraíba, 08 de maio de 2018. 

  

GERALDO MOURA RAMOS 
Prefeito Constitucional 

  

ANEXO I 
  

TABELA I 
  

A GP será atribuída aos Fiscais de Tributos e Auditores Fiscais, na ativa, até o limite máximo mensal de 200 

(duzentos) pontos, auferidos em razão dos critérios e conceitos seguintes: 
  
A GP será calculada em até 200 (duzentos) pontos 

NÚMERO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MEDIANTE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO 

TOTAL DE PONTOS POR ATIVIDADE DE 

FISCALIZAÇÃO 

MAXIMO DE PONTOS A 

RECEBER/MÊS 

10 Diligências Fiscais 05 pontos por Diligência 50 

05 Termos de Intimação 05 pontos por Intimação 25 

05 Autos de Infração 08 pontos por Auto de Infração 20 
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ANEXO II 
  

TABELA I 
  

METAS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 
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20 Plantões Fiscais 2,5 pontos por Plantão 50 

Fiscalização em Feiras Livres 05 pontos por determinação 20 

Realização de avaliação, in loco, para fins de exigibilidade do ITBI 2,5 pontos por procedimento 25 

20 Notificações Fiscais, para fins de exigibilidade do IPTU, entrega in loco, com êxito no recebimento 1,0 ponto por procedimento 20 

20 Notificações Fiscais, para fins de exigibilidade do IPTU, entrega in loco, com êxito no cadastramento 

imobiliário 

2,5 ponto por procedimento 50 

20 Notificações Fiscais, para fins de exigibilidade do ISSQN, entrega in loco, com êxito no recebimento 1,0 ponto por procedimento 20 

40 Notificações Fiscais para Contribuintes Inscritos, para fins de exigibilidade da Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento, entrega in loco, com êxito no recebimento 

1,0 ponto por procedimento 40 

20 Notificações Fiscais para Contribuintes NÃO Inscritos, para fins de exigibilidade da Taxa de 

Fiscalização e Funcionamento, entrega in loco, com êxito no recebimento 

1,0 ponto por procedimento 20 

20 Horas aula, relativas: curso, treinamento ou capacitação. 1,25 pontos por hora aula. 25 

01 Relatório de Atividade Fiscal, para o período de apuração, mês, apresentado pelo Fiscal de Tributos 

e/ou Auditor Fiscal Tributário. 

10 pontos por Atividade Fiscal 10 

Total de Pontos/Mês para o Direito a GP 200 

PERÍODO TRIBUTOS MUNICIPAIS TOTAL 

ISSQN IPTU ITBI ALVARÁ DE LOC. E 

FUNC. 

TAXAS 

JANEIRO           R$ 57.383,91 

FEVEREIRO           R$ 41.545,96 

MARÇO           R$ 39.027,28 

ABRIL           R$ 53.572,01 

MAIO           R$ 47.489,96 

JUNHO           R$ 40.712,85 

JULHO           R$ 64.625,52 

AGOSTO           R$ 59.096,91 

SETEMBRO           R$ 58.716,02 

OUTUBRO           R$ 67.724,12 

NOVEMBRO           R$ 56.684,58 

DEZEMBRO           R$ 114.820,68 


