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ABAIARA 

"Altera o anexo uni co da Lei Municipal 422/2017 e 
cria cargos da Secretaria Municipal de Finances, 
Controladoria Geral do Municipio, Secretana 
Municipal de Agricultura, institui gratificacao por 
produtividade para o setor de tributes, concede 
aumento de vencimentos e adota outras 
providencias." 

e Afonso Tavares Leite, Prefeito do Municipio de Abaiara. 

Fa90 saber, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Organics Municipal que a 

Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 °. Ficam criados no ambito da Secretaria Municipal de Financas, no sctor de 
tributos, (03) tres cargos de provimento efetivo, sendo (02) dors de Fiscal de Tributos e 
(01) urn de Auditor Fiscal. 

§ 1°. Para o cargo de fiscal de tributos e exigido certificado ou diploma de nivel medic, 
a jornada de trabalho sera de 40 horas semanais, com as atribuicoes descritas no art. 18, 
inciso III da Lei Municipal n°. 422/2017 alem das que vierem a ser regulamentadas por 
Decreto do Chefe do Poder Executivo, com vencimentos de R$ 1.100,00 (um mile cem 
reais). 

§ 2°. 0 requisito para investidura no cargo de Auditor Fiscal e possuir nfvel superior na 
area de Administracao, Ciencias Contabeis, Economia ou Direito a jomada e de 30 
horas semanais, com as atribuicoes descntas no art. 18, incisos Ill, VI da Lei Municipal 
n°. 422/2017 al em das que vierem a ser regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, com vencimentos de RS 2.500,00 (dois mile quinhentos reais). 

Art. 2°. Fica lmplantada a Gratificacao por Produtividade na Arrecadacao de Tributos 
GP AT aos Cargos de Chefe de Tributos, Fiscal de Tributos e Auditor Fiscal de ate 40% 
(quarenta por cento) sob os vencimentos de cada Cargo; 

§ 1 ° A grati ficacao devera ser calculada, conforme a evolucao da arrecadacao de 
tributos atendendo ao criterio de proporcionalidade, estabelecendo faixas de evolucao 
de receita tributaria e percentual de gratificacao nos tennos do anexo unico; 
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§ 2° Devera ser emiudo relat6rio mensal da arrecadacao para fins de verificar a 

evolucao de arrecadacao tributaria e estabelecer o percentual da gratificacao, enviando a 

informacao ao departamento de recursos humanos para incluir a gratificacao na folha de 

pagamento; 

3°. Os casos omissos deverao ser regulamentados por Decreto ou atos administrativos 

do Chefe do Executivo; 

Art. 3°. Fica criado o cargo de Sub-Procurador Fiscal com as seguintes atribuicoes: 

I - promover a cobranca da divida ativa originaria da Fazenda Publica Municipal; 

II - representar a Fazenda Publica Municipal em todos os feitos judiciais de qualquer 
natureza relativos a materia tributaria; 

III - representar a Fazenda Publica Municipal nos procedimentos administrativos que 
envolvam rnateria tributaria; 

IV - emitir pareceres sobre materia tributaria e propor minuta de ato de regulamentacao 
relativo a legislacao tributaria; 

V - auxiliar a Procuradoria Geraldo Municipio quando convocado ou designado; 

§ 1 °. Para a investidura do cargo de Sub-Procurador Fiscal e exigido inscricao na Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB e especializacao em direito e processo tributano ou 
comprovada atuacao em processes administrativos e judiciais de natureza tributaria em 
defesa de interesses de entes publicos; 

§ 2°. 0 cargo de Sub-Procurador Fiscal prestara assessorarnento a Secretaria Municipal 
de Financas e auxilio a Procuradoria Geral do Municipio, sem poder diretivo, com 
vencimento de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais, incluido as atividades extemas, alern das presenciais. 

Art. 4°. Fica criado na Controladoria Oeral do Municipio - COM, os seguintes cargos de 
provimento efetivos: 

1- Um (01) cargo Auditor do Controle lnterno; 
II- Dois (02) cargos de Auxiliar Administrativo da COM; 

§ 1 °. 0 requisite para investidura no cargo de Auditor do Controlc Intemo e possuir 
nivel superior na area de Adrninistracao, Ciencias Contabeis, Economia ou Direito a 
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jomada e de 30 horas sernanais, com vencimentos de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais). 

§ 2°. Para o Auxiliar Administrativo da COM e exigido certificado ou diploma de nivel 
medic, a jornada de trabalho sera de 40 horas semanais, com vencimentos de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais). 

Art. 5°. Fica concedido reajuste salarial ao Controlador Geraldo Municipio e o Chefe de 
Tributos que passam a auferir R$ 3.000,00 (tres mil reais) e R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais), respectivarnente; 

Art.6°. Pica criado na Secretaria Municipal de AgricuJtura, (02) dois cargos efetivos de 
Agente Agropecuario; 

* IO O requisito para i nvestidura no cargo de Agente Agropecuario e ter concluido 
curso de nivel medic tecnico com Iormacao em Tecnico Agricola, a jornada e de 40 
horas sernanais, com vencimentos de R$ 1.100,00 (um mile cem reais). 

Art. 7°. As despesas decorrentes desta lei serao atendidas por dotacoes orcamentarias 
pr6prias, 

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 
contrario, 

Abaiara/CE, 27 d� maio de 2017" 

� 
r/ , P�- 

AFQ OTAVA�SL 
Prefeito Municipal de Abaiara 
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MENSAGEM N° 13/2019 Em 27 de maio de 2019. 

Ao Exmo Senhor 

Ver. Jose Tavares de Lucena 

DD. Presidente da Camara Municipal de Abaiara 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de submeter a apreciacao de V. Ex3, Projeto de Lei que tern por 

objetivo o aprimoramento do service publico, atendendo as recomendacoes do Tribunal 

de Contas do Estado TCE cm decorrencia da inspecao realizada no periodo de 08 a 

12/04/20 l 9. 

No "achado 5" conclui-se pela necessidade de melhorar a arrecadacao tributaria, 

recomendando a cnacao de cargos entre outras acoes do poder publico municipal. 

Considerando que a criacao de cargos se da por rnero de lei municipal, o 

presente projeto e imprescindivel para atender as recomendacces, pois, somente assim 

termos um setor de tributes com a estrutura administrativa necessaria para uma melhor 

arrecadacao que trara mais recursos para o municipio. 

Deve ainda ser considerado que recentemente foi sancionada a lei que autoriza a 
realizacao do Concurso Publico, logo, a criacao dos cargos efetivos deste projeto ja sera 

inserida nas vagas ofertadas no certame, assim, foi apurado nas demais Secretarias 

eventuais carencias e verificado a necessidade de cargos tarnbem na Secretaria de 

Agricultura, fazendo parte deste projeto todos os cargos necessaries. 

Aproveitando o ensejo restou tambem ajustado os salaries de servidores que nao 

estavam condizentes com os cargos que exercem e com a politica remunerat6ria da 
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administracao, e, neste sentido por recomendacao tambem foi criada a gratificacao 

"GPAT" aos servidores do setor de arrecadacao tributaria. 

Sao essas as motivacoes que ensejaram o envio do Projeto de Lei que, estou 

certo, sera recepcionado por esta Casa Legislativa. 

Renovo a V. Ex" e dignos pares nossos protestos de apreco e consideracao. 

Abaiara/CE, 27 de maio de 2019. 

pA�REl 
Prefeito cipal de Abaiara - CE 
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