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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GACIV
DECRETOS
DECRETO Nº 5.715, DE 20 DE JANEIRO DE 2015.
Regulamenta a GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE-GP
dos Fiscais de Tributos e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN, no uso
das suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Artigo 1º - AGratificação de Produtividade-GPserá regulamentada pelo presente Decreto.
Artigo 2º - A GP tem por finalidade incentivar o aumento na
qualidade do atendimento prestado ao cidadão, incentivar e aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação tributária, inibir a evasão fiscal, reprimir a fraude contra o fisco e estimular o crescimento real da receita tributária municipal.
Artigo 3º - A GP é uma vantagem individual, variável, devida
aos Fiscais de Tributos quando em efetivo exercício do cargo ou
função, todos lotados na Secretaria de Tributação do Município de
Parnamirim/RN, a ser paga mensalmente, observado o limite de
12 (doze) vezes o valor do vencimento básico do cargo e será calculada observando-se a seguinte distribuição:
a) 1/3 (um terço) do valor da GP será determinado em função
do alcance das metas de incremento real da receita municipal, do
comportamento quanto à assiduidade, à pontualidade, à dedicação ao trabalho e à eficiência;
b) 2/3 (dois terços) do valor da GP serão determinados em função do cumprimento das metas executadas, do desempenho individual de lançamento e fiscalização dos tributos municipais, conforme artigos 9º e 10, seguintes.
§ Único – Os critérios e mecanismos de aferição dos pontos são
definidos na forma estabelecida em ato do Secretário Municipal de
Tributação.
Artigo 4º - A meta mensal de incremento de arrecadação será
fixada semestralmente por comissão paritária, assim composta: I –
Secretário de Tributação, Presidente com direito a voto de qualidade; II – 2 (dois) membros indicados pelo Secretário de Tributação,
preferencialmente os Coordenadores de Receita Mobiliária e o da
Imobiliária; III – 2 (dois) membros ocupantes do cargo de Fiscal
de Tributos-FT .
Parágrafo Único – A meta mensal de incremento de arrecadação poderá ser revista a qualquer tempo, por iniciativa do Secretário
de Tributação, que convocará reunião para deliberação da comissão indicada no caput.
Artigo 5º - A meta mensal de incremento de arrecadação será

R$ 0,50

fixada ou alterada mediante a aprovação pela maioria dos membros da comissão de que trata o artigo 4º deste Decreto.
Parágrafo Único – O extrato da ata da reunião da comissão será publicado no Diário Oficial do Município – DOM, juntamente
com ato do Secretário de Tributação que indicará a meta mensal de
incremento de arrecadação para fins de apuração da Gratificação
de Produtividade – GP.
Artigo 6 º - A meta mensal de incremento de arrecadação terá
por base os valores efetivamente arrecadados com tributos nos 12
(doze)meses imediatamente anteriores ao período de referência, em
confronto com o período compreendido pelo 13º (décimo terceiro)
e o 24º (vigésimo quarto) mês antecedentes ao de referência, sendo levados em consideração os seguintes fatores, dentre outros:
I–efeitos decorrentes de alterações na legislação tributária; II–crescimento da receita tributária previsto no Orçamento do Município
para o exercício orçamentário seguinte; III–efeitos decorrentes da
sazonalidade de determinados seguimentos econômicos; IV–efeitos decorrentes de alterações na quantidade de contribuintes.
Artigo 7º - Com base na meta de incremento de arrecadação fixada semestralmente, a comissão paritária de que trata o artigo 4º
deste Decreto, estabelecerá, até o último dia útil do primeiro decêndio de cada semestre civil, a meta mensal de incremento de arrecadação.
Artigo 8º – Para fins do disposto no artigo 6º, considera-se incremento real da receita tributária municipal, o resultado maior
que zero na diferença entre o valor arrecadado nos períodos considerados, descontada a inflação registrada no intervalo de tempo
entre os dois períodos considerados, apurada com base no índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-e, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro
índice que passe a remunerar os créditos tributários do Município
de Parnamirim/RN.
Artigo 9º - A Gratificação de Produtividade-GP será calculada
com base em pontuação atingida de acordo com as atividades executadas, observado o limite de 1.200 (um mil e duzentos) pontos
por trimestre civil, para cada fiscal.
Artigo 10 - A pontuação de que trata o artigo 9º será atribuída
aos Fiscais de Tributos da seguinte forma:
I–até 400 (quatrocentos) pontos por trimestre, pelo cumprimento efetivo de tarefas típicas da função relacionadas com as atividades de gestão, incluídas assiduidade, pontualidade, urbanidade,
dedicação ao trabalho fiscal, bem como, orientação, consulta, controle e arrecadação.
II–até 800 (oitocentos) pontos por trimestre, pelo cumprimento efetivo de tarefas de lançamento e fiscalização de tributos.
§ 1 º - As atividades e tarefas de que tratam os incisos I e II
deste artigo, e suas respectivas pontuações para aferição do desempenho individual dos Fiscais de Tributos, estão indicadas nos
Anexos I e II deste Decreto.
§ 2º - Quando a pontuação obtida pelo Fiscal de Tributos no cumprimento de tarefas previstas no inciso II deste artigo for superior
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a 800 (oitocentos) pontos, o excedente será parcela da Gratificação
de Produtividade-GP, de que trata a alínea “b”, do inciso I, do artigo 3º deste Decreto, respeitado o limite de ¼ (um quarto) da pontuação máxima estabelecida no inciso II deste artigo.
§ 3º - O Fiscal de Tributos-FT não poderá transferir pontos excedentes em dois trimestres consecutivos, sendo desprezado o excedente aos 800 (oitocentos) pontos segundo o período de apuração.
Artigo 11 - A aferição de desempenho individual será feita trimestralmente com efeitos financeiros no trimestre subsequente, exceto no primeiro trimestre de implementação da GP, quando será
tratado conforme o artigo 17 deste Decreto.
§ 1º - A primeira aferição do desempenho individual corresponderá ao quarto (4º) trimestre civil de 2014.
§ 2º - Para os efeitos deste artigo, somente serão computadas as
atividades decorrentes de ordens de serviços e processos distribuídos pelas Coordenadorias de Receita Mobiliaria e Imobiliária, a
partir de 1º de julho de 2014.
Artigo 12 - A GP será calculada mensalmente somando-se as
parcelas de que trata o artigo 3º, inciso I, alíneas “a” e “b”, considerando-se, ainda, o disposto no artigo 10, incisos I e II.
Artigo 13 - Na apuração dos pontos obtidos pelo Fiscal de
Tributos-FT, serão descontados três (3) pontos por dia de atraso,
ausências e/ou saídas antecipadas do expediente, injustificadamente, considerados os prazos estabelecidos na legislação e até o limite dos pontos atribuíveis pela não conclusão das atividades descritas nos Anexos I e II deste Decreto, nos prazos estabelecidos na legislação.
§ 1º - A justificativa de que trata o caput deste artigo deverá ser
encaminhada por escrito, para análise pelos indicados, para esse
fim, pelo Secretário de Tributação.
§ 2º - O auto de infração decretado nulo por erro formal, até a
última instância administrativa, implicará em desconto da pontuação total a ele atribuída.
§ 3º - O desconto dos pontos indicados no caput deste artigo
deverá ser realizado a partir do resultado apurado no cálculo indicado no artigo 12 deste Decreto.
Artigo 14 - Para fins de aferição do desempenho individual, no
período em que ocorrer afastamento do Fiscal de Tributos-FT, em
decorrência de férias ou de licenças previstas no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, exceto para tratar de interesses
particulares, exercerem mandato eletivo ou cargos em comissão e
funções gratificadas fora do âmbito da Secretaria de Tributação, se-
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rão atribuídos, por cada dia de afastamento, os pontos correspondentes à média diária da pontuação obtida nos 06 (seis) meses
imediatamente anteriores ao seu afastamento.
Parágrafo Único - Na atribuição dos pontos de que trata o caput deste artigo, será observada a mesma proporção estabelecida
nos incisos I e II do artigo 10 deste Decreto.
Artigo 15 - A implantação e apuração da Gratificação de
Produtividade-GP, fica sob a responsabilidade das Coordenadorias
da Receita Mobiliária-CRM e Imobiliária-CRI.
Artigo 16 – No primeiro trimestre, será atribuído antecipadamente a pontuação total de que tratam os incisos I e II do artigo 10,
deste Decreto, para posterior desconto da diferença da pontuação
efetivamente obtida na primeira aferição, caso o Fiscal de Tributos
não atinja a pontuação total.
Artigo 17 - Para fins do pagamento da Gratificação de
Produtividade-GP, no caso de afastamento remunerado do servidor em decorrência de férias ou de licenças previstas nos artigos
95 e 101, da Lei n º 140, de 25 de julho de 1969, inclusive tratamento de saúde atestado pela Junta Médica do Município, exceto
para tratar de interesse particular, exercer mandato eletivo, cargos
em comissão ou funções gratificadas fora do âmbito da Secretaria
de Tributação, será considerada a média da gratificação percebida
pelo servidor nos 12 (doze) meses que precederam a concessão
das mesmas.
Parágrafo Único – Caso não tenha transcorrido 12 (doze) meses da instituição da Gratificação de Produtividade-GP, considerar-se-á a média da gratificação recebida nos meses após a sua implantação.
Artigo 18 - Compete ao Secretário de Tributação estabelecer
normas e orientações complementares sobre a matéria regulada neste Decreto, rever em cento e oitenta (180) dias os critérios definidos neste Decreto, bem como resolver os casos omissos.
Artigo 19 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.
Parnamirim, 20 de Janeiro de 2015.
MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
ANEXOS:
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* REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIAS
SEMUT
PORTARIA N º 002/2015 – SEMUT
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM – RN, no uso das suas atribuições
legais e em especial a que lhe confere o parágrafo único, artigo 5º,
do Decreto n º 5.706, de 30 de setembro de 2014,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Fica prorrogado para 27 de fevereiro de 2015, o vencimento do IPTU/2015, 2 º Grupo, vencido em 30 de janeiro de
2015.
Artigo 2º - O Documento de Arrecadação Municipal – DAM
para recolhimento do IPTU/2015 pode ser emitido via INTERNET,
através da página WWW.PARNAMIRIM.RN.GOV.BR, link
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CIDADÃO – IPTU/2015 e/ou na sede da Secretaria Municipal de
Tributação - SEMUT, localizada à rua Cícero Fernandes Pimenta
nº 312, térreo, Bairro Santos Reis – Parnamirim – Rn, telefones (84)
3644-8313 e 3644-8329.

Parnamirim/RN, 02 de fevereiro de 2015.
MARIA HELENA CARDOSO PEREIRA PARREIRA
Presidente da CPL/SEMOP

Artigo 3 º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA
LICITAÇÃO

Parnamirim (RN), 30 de Janeiro de 2015.
JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO

RESUMO DAAUTORIZAÇÃO
DE ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º007/2014

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

CPL
SEMOP
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
LICITAÇÃO Nº 002/2015
CONCORRÊNCIA
OBJETO: Serviços de Construção do Centro Especializado de
Reabilitação CER III (FISICO+VISUAL+AUDITIVO) – Vida
Nova, Localizado à Rua Novo Oriente S/N, Bairro: Vida Nova Parnamirim/RN
A V I S O:
A Comissão Permanente de Licitação – SEMOP torna público
que realizará no dia 06 de março de 2015, às 09:00 horas, licitação
para o objeto acima especificado. O Edital com seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no setor de Licitação da
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, situada na
Avenida Tenente Medeiros, n° 105 Sala 26, Centro, Parnamirim/RN,
podendo ser adquirido a partir do dia 05 de fevereiro de 2015, ao
preço de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante o recolhimento
junto à Caixa Econômica Federal, Conta Corrente n° 252-4,
Operação 006, Agência 2008. Informações através do fone nº
(0XX84) 3644 – 8489, no horário das 08:00 às 13:00 horas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
VINCULADAAO PREGÃO PRESENCIAL 03/2014.
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 18/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para eventual
prestação de serviços de organização de eventos, incluído-se a decoração e ambientação, locação de equipamentos de som e iluminação, serviços de Buffet, equipe de apoio, materiais de apoio e
outros que se fizerem necessários para a realização dos eventos a
serem realizados pela Câmara Municipal de Parnamirim/RN.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Parnamirim
CONTRATADA: Maria Paula Araújo da Silva-LARROSE ALIM. E BUFF.
VALOR: 28.431,00 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e
Um reais.)
BASE LEGAL: 10.520 de 17/07/2002
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 26 de Dezembro de 2014
PUBLIQUE-SE
Parnamirim/RN, 26 de dezembro de 2014
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim

