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AltgrÉ os critérios de adlicaçâo da 
Gratificação de Produtividade /- GP -  dos 
ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos.

seguinte Lei;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a

Art. 1 ° - A  Unidade da Gratificação de Produtividade -  GP prevista no 
artigo 1°,l, da Lei n° 971, de 23 de setembro de 1998, passa a ser equivalente a um 
por cento (1%) da remuneração do Fiscal de Tributos do Quadro Geral de Pessoal 
deste Município.

Art. 2o - A avaliação do desempenho individual do Fiscal de Tributos 
tem como limite máximo um mil e duzentos (1.200) pontos de Unidades de 
Produtividade — UP.

§ 1o - A Gratificação de Produtividade -  GP será atribuída em razão 
do efetivo desempenho do Fiscal de Tributos, ficando até vinte por cento (20%) da 
mesma vinculada ao cumprimento de metas de arrecadação estabelecidas pelo 
Poder Executivo;

§ 2o - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar os 
demais critérios, forma e condições de percepção da Gratificação de Produtividade -  
GP objetivando a preservação dos interesses da Administração Tributária e a 
consequente elevação da receita municipal.

Art. 3o - O valor do Ponto de Gratificação de produtividade -  GP será 
reajustado no primeiro mês de cada semestre do ano civil, com base no percentual de 
aumento real do somatório da arrecadação do Imposto sobre Serviços — ISS e Taxas 
no semestre anterior em relação ao semestre precedente.
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Parágrafo único -  Em caso de variação negativa ocorrida no semestre 
anterior, o valor será compensado nos semestres seguintes que apresentarem 
percentuais positivos.

Art. 4o - Os recursos necessários à cobertura das despesas 
decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações consignadas no 
Orçamento do exercício de 2004.

Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
os seus efeitos financeiros a partir de primeiro de janeiro de 2004.
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