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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 04 de janeiro de 2012. 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI Nº.411/2011. 
EMENTA: DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA CRECHE 
MUNICIPAL GEORGE SAVALLA GOMES –  
PALHAÇO CAREQUINHA - QUE ESPECIFICA, E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no 
uso de  suas atribuições legais, faço saber que a C ÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono se-
guinte LEI CONSIDERANDO: 

Considerando os artigos 205 à 214 da Constituição d a 
Republica Federal do Brasil que prevê a educação é um  de-
ver de todos e dever do Estado; 

Considerando o dever constitucional do Município e-
lencado no art. 211,§ 2º da Constituição da Repúbli ca federal 
do Brasil ao direito ao ensino fundamental e educaç ão infan-
til. 

Considerando que a Lei n.º 9.394/96 ( lei de diretr izes e 
base da educação) 

Considerando que é dever constitucional do Municípi o 
oferecer Educação Infantil e Ensino Fundamental e a  necessi-
dade de buscar alternativas para efetivação do prec eito inscri-
to na Carta Magna. 

Considerando o aumento do corpo discente da rede 
Pública Municipal de ensino nas matrículas relativa s ao ano 
letivo de 2010. 

Considerando que em decorrência desse aumento há 
necessidade de criação de novas unidades para o ano  letivo 
de 2010. 

Considerando que há no momento necessidade impe-
riosa de criação de uma escola para suprir as vagas  do ano 
de 2010 e dos anos vindouros. 

Art. 1º- Fica criada e implantada uma Creche Munici -
pal, no âmbito do Município de São Gonçalo, que pas sará a 
integrar à Rede Municipal de Ensino. 

§1º- Fica denominada de CRECHE MUNICIPAL GEOR-
GE SAVALLA GOMES “ PALHAÇO CAREQUINHA “,  a Creche 
Municipal ora criada. 

§2- A Creche funcionará em imóvel localizada na Rua  
Dr.Getulio Vargas n.º 1207, 1º e 2º pavimentos no B airro do 
Barro Vermelho, neste Município. 

Art. 2º- O poder Executivo providenciará a colocaçã o 
de placa de identificação na Creche Municipal que t rata esta 
Lei. 

Art.3º- As despesas decorrentes com a execução des-
ta lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Art.4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, em 27 de 
Dezembro de 2011. 

APARECIDA PANISSET 
Prefeita 

Projeto de Lei nº070/2011, de autoria do Executivo 
LEI Nº 414/2011. 

EMENTA: CRIA O PROGRAMA DE MODERNI-
ZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, O 
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCI-
MENTO E FIXA OS PARÂMETROS DO ADICIO-
NAL DE PRODUTIVIDADE DE AUDITOR DA 
RECEITA MUNICIPAL. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂM ARA MU-
NICIPAL DE SÃO GONÇALO, aprovou e eu sanciono a seg uin-
te lei: 

Considerando a necessidade de promover a moderni-
zação da arrecadação dos tributos municipais, pelo combate 
sistemático à evasão fiscal e à sonegação de tribut os e pelo 

aumento da eficiência dos sistemas de Administração  Tribu-
tária; 

Considerando que é objetivo da administração muni-
cipal oferecer maior qualidade nos serviços prestad os aos 
contribuintes mediante orientação, promoção de curs os, pa-
lestras e outras atividades que impliquem esclareci mentos 
quanto à correta aplicação das normas tributárias; 

Considerando ser imperioso promover a moderniza-
ção da produtividade da fiscalização tributária, be m como 
propiciar o aperfeiçoamento da legislação; 

Considerando que é obrigação do município promover 
a responsabilidade na gestão fiscal, pelo aumento d a eficiên-
cia e eficácia na arrecadação dos tributos de compe tência do 
Município, atendendo ao disposto na Lei Complementa r Fede-
ral nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Apresenta para apreciação desta egrégia Câmara do 
Legislativo Municipal de São Gonçalo o seguinte Pro jeto de 
Lei: 

CAPÍTULO I 
DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Seção I 
Do Programa de Modernização da Administração Tribut ária 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Muni cipal de 
Fazenda, o Programa de Modernização da Administraçã o 
Tributária. 

Seção II 
Do Fundo de Modernização da Administração Tributári a 

Art. 2º -  Institui o Fundo de Modernização da Admi nis-
tração Tributária. 

art. 3º - As multas decorrentes de infrações apurad as 
por meio de procedimento fiscal, previstas no artig o 331 da 
Lei 041/2003 arrecadadas pelo Município serão desti nadas 
exclusivamente ao Fundo de Modernização e Desenvolv imen-
to da Administração Tributaria do Município de São Gonçalo e 
aplicados em: 

§ 1º – investimentos no aperfeiçoamento dos Audito-
res da Receita Municipal e servidores efetivos lota dos na 
Secretaria Municipal de Fazenda do Município, ou se ja, cus-
teio de cursos jurídicos, contábeis e administrativ os, seminá-
rios, palestras, congressos e conferências de carát er jurídico, 
contábil e administrativa, viagens, diárias e outra s atividades 
correlatas; 

§ 2º – investimento no aperfeiçoamento operacional 
da Administração Tributária do Município, com aquis ição de 
livros jurídicos, contábeis e administrativos, mate riais perma-
nentes, matérias de consumo não disponíveis no Muni cípio 
no momento da aquisição, assinatura de periódicos e  publi-
cações de interesse jurídico, contábil e administra tivo, mobi-
liário, materiais de informática, computadores, ace ssórios e 
aquisição de veículos; 

§ 3º – investimento no espaço físico da Administraç ão 
Tributária do Município, no que tange à aquisição d e imóveis, 
preferencialmente, observados os princípios da opor tunidade 
e da conveniência, aqueles adjudicados, originários  de exe-
cuções fiscais, nos moldes da Lei 6830/80, reforma,  amplia-
ção e construção de espaços destinados ao funcionam ento 
dos diversos setores do Órgão;  

Art. 4º - A comissão gestora do fundo de moderniza-
ção da administração tributária, de caráter permane nte, insti-
tuída por esta lei, será constituída pelo Secretári o Municipal 
de Fazenda (presidente), pelo Presidente da Associa ção dos 
Fiscais de Tributos de São Gonçalo, pelo Coordenado r do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas  e pelo 
Coordenador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana e Taxas.   

Art. 5º - Aplica-se à administração financeira dos re-
cursos decorrentes de multas previstas no artigo 33 1 da Lei 
041/2003, no que couber, o disposto na Lei Federal no 4.320, 
de 17 de março de 1964 e na legislação pertinente a  contratos 
e licitações, bem como as normas e instruções baixa das pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Seção III 
Da Comissão de Modernização da Administração Tribut ária 

Art. 6º - Fica criada, no âmbito da Administração T ri-
butária, a Comissão de Modernização da Administraçã o Tribu-
tária, de caráter permanente, constituída pelo Secr etário Mu-
nicipal de Fazenda, Subsecretário de Tributos, diri gentes da 
Administração Tributária de nível igual ou superior  ao de Dire-
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tor de Departamento da Secretaria Municipal de Faze nda e por 
02 (dois) servidores mencionados no art. 8º desta l ei, desig-
nados pela Associação dos Fiscais de Tributos de Sã o Gon-
çalo, com as seguintes atribuições: 

I - elaborar o Regimento Interno de seu funcionamen -
to; 

II - propor estratégias e medidas para a modernizaç ão 
de produtividade e arrecadação tributária, respeita ndo a justi-
ça tributária e a capacidade contributiva; 

III - acompanhar a implantação de projetos e medida s 
de modernização da arrecadação e de modernização de  pro-
cessos e procedimentos; 

IV – realizar estudos e estimar a receita tributári a pró-
pria e a de transferências para a Lei Orçamentária Anual – 
LOA do exercício seguinte até 30 de julho de cada e xercício 
fiscal; 

V - acompanhar as metas de arrecadação estabeleci-
das para cada exercício civil e propor medidas para  o seu 
alcance; 

VI – avaliar e ajustar, por deliberação aprovada po r de 
2/3 dos membros da Comissão, o valor de pontos e su a rela-
ção com carga horária de trabalho, bem como, os pro gramas 
de fiscalização contidos no Anexo III desta lei; 

VII – avaliar a necessidade de realização de concur so 
de acesso; 

VIII - analisar e estabelecer critérios para: 
a) obtenção de informações, relatos de ocorrências e 

sugestões de ações das áreas da Administração Tribu tária 
visando à modernização da arrecadação e ao aperfeiç oamen-
to da legislação; 

b) apuração das parcelas componentes do Adicional 
de Produtividade devida aos servidores mencionados no art. 
8º desta lei pelo exercício das atividades da Admin istração 
Tributária e pelo cumprimento das metas de arrecada ção de 
impostos; 

c) aplicação, controle, análise, pontuação e julgam en-
to de revisão da Avaliação Quadrimestral de Desempe nho, 
prevista no art. 26 desta lei; 

d) autorização de afastamentos para cursos de educa -
ção continuada dos servidores mencionados no §1º do  art. 3º 
desta lei;  

IX - criar subcomissões permanentes ou temporárias 
para viabilizar o Programa de Modernização da Admin istração 
Tributária. 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Seção I 
Da Estrutura da Administração Tributária 

Art. 7º - A Administração Tributária, expressamente  
definida no inciso XXII, do art. 37 da Constituição  Federal será 
composta, no Município de São Gonçalo, pelas unidad es da 
Secretaria Municipal de Fazenda, responsáveis pelas  ativida-
des de lançamento tributário, de fiscalização tribu tária, de 
tributação, de estudos tributários e instrução de p rocessos 
administrativos tributários quanto aos lançamentos e às con-
sultas e julgamentos tributários. 

§ 1º. Os cargos de direção, coordenação e assesso-
ramento superior da Administração Tributária da Sec retaria 
de Fazenda são privativos dos servidores Auditores- Fiscais 
Tributários Municipais. 

§ 2º. São considerados órgãos da Administração Tri-
butária a Subsecretaria de Tributos, as Coordenador ias de 
Tributos, as Superintendências, inclusive a de Rece itas Cons-
titucionais Transferidas, os Departamentos e as Div isões que 
tenham por atribuições as atividades elencadas no c aput.  

Seção II 
Dos Servidores da Administração Tributária 

Art. 8º - Fica alterada a atual denominação do carg o de 
Fiscal de Tributos para Auditor da Receita Municipa l, descrito 
no Anexo I. 

§ Único - A nova denominação não implica na exclu-
são de quaisquer direitos, inclusive os de caráter remunerató-
rio e de tempo de serviço, previstos na legislação ou em fun-
ção de decisões judiciais transitadas em julgado, a tribuídos 
aos Fiscais de Tributos. 

§ 2º O Auditor da Receita Municipal será lotado exc lu-
sivamente em órgãos da Administração Tributária.  

Seção III 

Das Atribuições do Auditor da Receita Municipal 
Art. 9º - As atividades da Administração Tributária , 

constitucionalmente definidas como essenciais ao fu nciona-
mento do Estado, serão exercidas exclusivamente pel os ser-
vidores da carreira específica de Auditor-Fiscal Tr ibutário 
Municipal, típica e exclusiva de Estado, de nível s uperior. 

Art. 10 -  São atribuições do cargo de Auditor da R e-
ceita Municipal: 

I - em caráter exclusivo, relativamente aos imposto s 
de competência do Município de São Gonçalo, às taxa s e às 
contribuições administradas pela Secretaria Municip al de 
Fazenda: 

a) constituir o crédito tributário, mediante lançam ento, 
inclusive por emissão eletrônica, proceder à sua re visão de 
ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas  na legisla-
ção e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo su-
jeito passivo; 

b) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de 
auditoria, diligência, perícia e fiscalização, obje tivando verifi-
car o cumprimento das obrigações tributárias do suj eito pas-
sivo, praticando todos os atos definidos na legisla ção especí-
fica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, 
documentos e assemelhados, bem como o de lacrar ben s 
móveis e imóveis, no exercício de suas funções; 

c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e 
informações fiscais com as demais administrações tr ibutárias 
da União, dos Estados e outros Municípios, mediante  lei ou 
convênio; 

d) avaliar e especificar os parâmetros de tratament o 
de informação, com vistas às atividades de lançamen to, arre-
cadação, cobrança e controle de tributos e contribu ições; 

e) planejar, coordenar, supervisionar e exercer, ob ser-
vada a competência específica de outros órgãos, as ativida-
des de repressão à sonegação fiscal, ocultação de b ens, direi-
tos e valores; 

f) desconsiderar atos ou negócios jurídicos pratica dos 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato  gerador 
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivo s da obri-
gação tributária, na forma do § 2º, do art. 17, des ta lei; 

g) analisar, elaborar e proferir decisões, em proce ssos 
administrativo-fiscais, nas respectivas esferas de competên-
cia, inclusive os relativos ao reconhecimento de di reito credi-
tório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, 
a quaisquer formas de suspensão, exclusão e extinçã o de 
créditos tributários previstos na Lei Federal nº 5. 172, de 25 de 
outubro de 1966, à restituição, ao ressarcimento e à redução 
de tributos e contribuições, bem como participar de  órgãos 
de julgamento singulares ou colegiados relacionados  à Ad-
ministração Tributária; 

h) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter  tri-
butário, inclusive em processos de consulta; 

i) elaborar minutas de atos normativos e manifestar -se 
sobre projetos de lei referente à matéria tributári a; 

j) supervisionar as atividades de disseminação de i n-
formações ao sujeito passivo, visando à simplificaç ão do 
cumprimento das obrigações tributárias e à formaliz ação de 
processos; 

k) elaborar minuta de cálculo de exigência tributár ia 
alterada por decisão administrativa ou judicial; 

l) prestar assistência extrajudicial, salvo em ação  que 
figure como parte, aos órgãos encarregados da repre senta-
ção judicial do Município; 

m) informar os débitos vencidos e não pagos para a 
inscrição na Dívida Ativa, em processos analisados,  antes do 
termo prescricional conforme art. 89 do CTM-SG; 

n) planejar, coordenar, supervisionar, controlar e exe-
cutar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobran-
ça dos impostos, taxas e contribuições; 

o) realizar pesquisa e investigação relacionadas às  a-
tividades de inteligência fiscal; 

p) examinar documentos, livros e registros de insti tui-
ções financeiras, referentes a contas de depósitos e aplica-
ções financeiras de titularidade de sujeito passivo  para o qual 
haja processo administrativo instaurado ou procedim ento 
fiscal em curso. 

r) verificar livros e documentos fiscais que servir am 
de base para apuração dos repasses constitucionais.   
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II - em caráter geral, sem prejuízo das demais ativ ida-

des inerentes às atribuições da Secretaria Municipa l de Fa-
zenda: 

a) assessorar, em caráter individual ou em grupos d e 
trabalho, as autoridades superiores da Secretaria M unicipal 
de Fazenda ou de outros órgãos da Administração e p restar-
lhes assistência especializada, com vista à formula ção e à 
adequação da política tributária ao desenvolvimento  econô-
mico, envolvendo planejamento, coordenação, control e, su-
pervisão, orientação e treinamento; 

b) coordenar, participar e implantar projetos, plan os 
ou programas de interesse da Administração Tributár ia; 

c) apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoa -
mento da legislação tributária municipal e para o a primora-
mento ou implantação de novas rotinas e procediment os; 

d) preparar os atos necessários à conversão de depó -
sitos judiciais em renda do Município, bem assim à autoriza-
ção para o levantamento de depósitos administrativo s após 
as decisões emanadas das autoridades competentes; 

e) Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a 
outros órgãos, ao acompanhamento 

gerencial, físico e financeiro da execução orçament á-
ria; 

f) Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente  os 
órgãos setoriais de orçamento; 

g) planejar, coordenar, desenvolver, implantar e av ali-
ar as atividades relativas à tecnologia de informaç ões tributá-
rias e sistemas operacionais e programas de informá tica rela-
tivos às atividades de lançamento, arrecadação, cob rança e 
controle de tributos e contribuições; 

h) avaliar e planejar, concursos de acesso, program as 
de pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação dos Auditor 
da Receita Municipale demais servidores relacionado s à Ad-
ministração Tributária;  

i) acessar as informações sobre o andamento de a-
ções judiciais que envolvam créditos de impostos e contribu-
ições de competência do Município de São Gonçalo; 

j) executar atividades com a finalidade de promover  
ações preventivas e repressivas relativas à ética e  disciplina 
funcionais dos Auditores-Fiscais Tributários Munici pais, veri-
ficando os aspectos disciplinares dos feitos fiscai s e de ou-
tros procedimentos administrativos; 

k) informar processos e demais expedientes adminis-
trativos em matéria tributária; 

l) realizar análises de natureza contábil, econômic a ou 
financeira relativa às atividades de competência tr ibutária do 
Município; 

m) desenvolver estudos objetivando o acompanha-
mento, o controle e a avaliação da receita tributár ia; 

n) controlar os repasses decorrentes das transferên -
cias constitucionais;  

o) exercer as atividades de orientação ao contribui nte 
quanto à interpretação da legislação tributária e a o exato 
cumprimento de suas obrigações fiscais. 

Seção IV 
Da Carreira de Auditor da Receita Municipal 

Art. 11 - O quadro efetivo da Carreira de Auditor d a 
Receita Municipal do Município de São Gonçalo é con stituído 
de 50 (cinqüenta) cargos escalonados em 06 (seis) c lasses. 

§ 1º Cada classe corresponderá a um índice de venci -
mento base conforme Anexo II da presente lei. 

§ 2º O vencimento base dos Auditores da Receita Mu-
nicipal será reajustado em conformidade com a dispo sição 
constitucional vigente. 

§ 3º Os vencimentos dos Auditores da Receita Munici -
pal, percebidos cumulativamente ou não, incluídas a s vanta-
gens pessoais ou de qualquer outra natureza, não po derá 
ultrapassar a remuneração, em espécie, do teto fixa do pela 
Constituição Federal.     

§ 4º O escalonamento de que trata a presente lei oc or-
rerá mediante promoção funcional, ensejando a passa gem do 
Auditor da Receita Municipal para índice imediatame nte supe-
rior, conforme tabela do Anexo II. 

Art. 12 - O ingresso na carreira de Auditor da Rece ita 
Municipal, mediante concurso público, será de prova s, na 
forma do artigo 37, II da Constituição Federal e An exo I desta 
lei. 

Parágrafo único - Por ocasião do início de exercíci o na 
carreira, os titulares de cargos de Auditor da Rece ita Munici-
pal deverão frequentar obrigatoriamente curso de fo rmação 
técnica de gestão tributária, com duração mínima de  240 (du-
zentos e quarenta) horas, a ser ministrado pela Adm inistração 
Municipal ou por instituição idônea. 

Seção V 
Do Desenvolvimento na Carreira 

Art. 13 - A Promoção é a passagem do servidor para a 
classe imediatamente superior àquela a que pertence , dentro 
da mesma carreira. 

Art. 14 - A promoção funcional ocorrerá por tempo d e 
serviço prestado ao Município, observado um interst ício de 03 
(três) anos entre as classes: I e II; II e III; III  e IV e de 06 seis 
(seis) anos entre as classes IV e V; V e VI.   

§ 1º O tempo de serviço para fins de promoção fun-
cional será computado a partir da posse no cargo ef etivo.” 

§ 2º Os Auditores da Receita Municipal enquadrados 
na Categoria inicial prevista na Lei 067/91 passam a integrar a 
nova classe respectiva, nos termos do parágrafo 1º deste 
artigo e Anexo II desta lei.  

Seção VII 
Da Capacitação do Auditor da Receita Municipal 

Art. 15 - A Administração promoverá ou realizará, o -
brigatoriamente, no mínimo 1 (um) curso de educação  conti-
nuada por ano para os integrantes da carreira de Au ditor-
Fiscal Tributário Municipal. 

Parágrafo Único. O titular de cargo de Auditor da R e-
ceita Municipal deverá participar de cursos indicad os pela 
Administração no interesse da administração tributá ria, exce-
to se estiver afastado, em licença ou por motivo fu ndamenta-
do, analisado e aceito pela chefia imediata. 

Seção VIII 
Do Regime Disciplinar dos Auditores da Receita Muni cipal 
Art. 16 - Além das vedações inerentes à sua qualida de de 
servidor público municipal, previstas no Estatuto d os Servi-
dores do Município de São Gonçalo, é ainda vedado a o Audi-
tor da Receita Municipal em atividade exercer, cont ra os inte-
resses do Município de São Gonçalo, direta ou indir etamente, 
mesmo que em gozo de licença ou afastamento, com ou  sem 
prejuízo de vencimentos, as atividades de assessori a ou con-
sultoria, contabilidade e auditoria, quando tratare m de matéria 
tributária. 

CAPÍTULO III 
DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Seção I 
Das Prerrogativas 

Art. 17 - O titular de cargo de Auditor da Receita Muni-
cipal, no exercício de suas funções, terá livre ace sso a qual-
quer órgão, ou entidade pública, ou empresa estatal , estabe-
lecimento empresarial, de prestação de serviços, co mercial, 
industrial, imobiliário, agropecuário, instituições  financeiras e 
residências para vistoriar imóveis, ou examinar arq uivos e 
equipamentos, eletrônicos ou não, documentos, livro s, pa-
péis, bancos de dados, com efeitos comerciais ou fi scais, e 
outros elementos que julgue necessários ao desenvol vimento 
da ação fiscal ou ao desempenho de suas atribuições , po-
dendo fazer sua apreensão.  

§ 1º O Auditor da Receita Municipal, dentro das sua s 
áreas de competência, terá precedência sobre os dem ais se-
tores da Administração. 

§ 2º Para desconsiderar ato ou negócio jurídico sim u-
lado que visem a reduzir o valor do tributo, a evit ar ou poster-
gar seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspec tos do 
fato gerador ou a real natureza dos elementos const itutivos 
da obrigação tributária, dever-se-á levar em conta,  entre ou-
tras, a ocorrência de: 

I - falta de propósito negocial; ou 
II - abuso de forma. 
§ 3º Considera-se indicativo de falta de propósito ne-

gocial a opção pela forma mais complexa ou mais one rosa, 
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática 
de determinado ato. 

§ 4º Para o efeito do disposto no inciso II do § 2º , con-
sidera-se abuso de forma a prática de ato ou negóci o jurídico 
indireto que produza o mesmo resultado econômico do  ato ou 
negócio jurídico dissimulado. 
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Art. 18 - Sem prejuízo dos direitos que a lei asseg ura 

aos servidores em geral, são prerrogativas do titul ar de cargo 
de Auditor da Receita Municipal, no exercício de su as fun-
ções: 

I - auxílio de força policial para o desempenho de suas 
funções, nos moldes do art. 200 da Lei Federal nº 5 .172, de 25 
de outubro de 1966; 

II - permanência em locais restritos ou estabelecim en-
tos e livre acesso a quaisquer vias públicas ou par ticulares; 

III - exclusão das restrições municipais quanto à c ircu-
lação de veículos automotores e isenção do pagament o de 
estacionamento nos logradouros públicos ou em garag ens 
municipais; 

Seção II 
Do Adicional de Produtividade  

Art. 19 – Fica o Adicional de Produtividade dos Aud i-
tores da Receita Municipal, nomeados em caráter efe tivo, 
regulado pelos artigos desta seção. 

Art. 20 - Será devido o Adicional de Produtividade aos 
Auditores da Receita Municipal, pelo efetivo exercí cio das 
atividades na Administração Tributária, específicas  do cargo 
e pelo cumprimento das metas de resultado do Progra ma de 
Modernização da Administração Tributária, levando-s e em 
conta: 

I - o cumprimento das atividades e tarefas individu ais, 
previstas no Anexo IV desta lei, medidas em número de pon-
tos, na forma do artigo 23 desta lei; 

II - a avaliação do resultado global da Administraç ão 
Tributária no cumprimento de metas de resultado med ida em 
número de pontos por quadrimestre, na forma do arti go 24 e 
25 desta lei; 

III - o desempenho individual resultante da Avaliaç ão 
Quadrimestral de Desempenho individual no cumprimen to 
das tarefas, atividades e metas de resultado em núm ero de 
pontos por quadrimestre, na forma do artigo 26 e An exo III 
desta lei; 

§ 1º. Considera-se como efetivo exercício, para efe ito 
de percepção do Adicional de Produtividade Fiscal T ributária, 
o afastamento em virtude de: 

I - férias; 
II - convocações especiais previstas em lei; 
III - licença para tratamento de saúde do funcionár io; 
IV - licença a gestante, a adotante e paternidade; 
V - para desempenho de mandato classista em sindi-

cato a que estiver vinculado; 
VI - licença prêmio; 
VII - acidente de serviço; 
VIII - falecimento de ascendente, descendente, cônj u-

ge ou companheiro(a), enteado(a) menor sob sua guar da ou 
tutela e irmãos; 

IX - missão oficial; 
X - licença por motivo de doença do cônjuge, ascen-

dente, descendente, tutelado ou curatelado; 
XI – casamento.  
§ 2º. No mês em que ocorrer o afastamento previsto 

no parágrafo anterior, será atribuído pontos ao Aud itor da 
Receita Municipal, de acordo com os seguintes crité rios: 

I – quando o afastamento for integral, igual ou sup eri-
or a trinta dias, o número de pontos será equivalen te à média 
dos pontos efetivamente percebidos nos 3 (três) mes es ante-
riores ao de seu afastamento ou licença, apurados n a forma 
do artigo 21 desta lei; 

II – quando o afastamento for parcial, inferior a t rinta 
dias, será atribuída: 

a) por dia de afastamento ou licença, em número equ i-
valente à média dos pontos efetivamente percebidos nos 3 
(três) meses anteriores ao de seu afastamento ou li cença, 
apurado na forma do artigo 20 desta lei, na parcela  referente 
aos pontos pelo cumprimento de atividades e tarefas  indivi-
duais; 

b) apurada para o quadrimestre do afastamento na 
conformidade do artigo 20 desta lei, nas parcelas r eferentes 
ao cumprimento de metas de resultado e desempenho i ndivi-
dual. 

Art. 21 - O Adicional de Produtividade (AP) terá se u va-
lor apurado, mensalmente, mediante a computação dos  pon-
tos atribuídos às tarefas e atividades constantes d o anexo IV 
desta lei, do cumprimento das metas de resultado e do de-

sempenho individual ao valor unitário do ponto (Vup ), vigente 
no mês do pagamento, previsto no artigo 27 e será a ssim 
calculado: 
AP = NP x Vup 
Sendo: 
NP = Pt1 + (Pt2 x Y x Cd) 
onde: 
NP = número de pontos; 
Pt1 = pontos pelo cumprimento das atividades e tare fas indi-
viduais; 
Pt2 = pontos pela realização das metas de resultado ; 
Y = índice de metas de resultado alcançado 
Sendo: 
Y = (Ae - Mm) / (Mi - Mm) + [(Ae - Mm) / (Mi - Mm)]  x k 
onde: 
Ae = arrecadação efetiva obtida no período apurado,  como 
indicado no § 1º; 
Mm = valor da meta mínima de resultado de arrecadaç ão defi-
nida para o período apurado, como indicado no artig o 24 des-
ta lei; 
Mi = valor da meta ideal de resultado de arrecadaçã o definida 
para o período apurado, como indicado no artigo 24 desta lei; 
k - índice referente a interferência exógena na arr ecadação; 
sendo: 
k = variação exógena % x (-1) / 50 x módulo da vari ação exó-
gena %; 
Cd = Coeficiente; 
sendo:  
Cd = Total de Pontos da Avaliação Quadrimestral/135 x100 

§ 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se arrec ada-
ção efetiva (Ae) os valores efetivamente recebidos,  inscritos 
ou não na Dívida Ativa, referentes à receita de tri butos, mul-
tas, juros e correção monetária a eles relativos. 

Art. 22 - A Secretaria Municipal de Fazenda procede rá 
mensalmente ao cômputo dos pontos, remetendo os res pec-
tivos mapas, dos servidores ativos, à Secretaria Mu nicipal de 
Administração com os dados e respectivos valores a pagar, 
calculados rigorosamente de acordo com os critérios  estabe-
lecidos nesta lei. 

Art. 23 - O número de pontos pelo cumprimento das 
atividades e tarefas individuais (Pt) da Administra ção Tributá-
ria relacionadas no Anexo IV desta lei será computa do até o 
limite de 697 (seiscentos e noventa e sete) pontos.   

§ 1º. Os pontos individuais, previstos no “caput”, au-
feridos pelos servidores que ultrapassarem no mês o  limite 
máximo permitido serão levados a crédito para aprov eitamen-
to, até o limite de 15% do saldo de pontos acumulad os, nos 
12 meses subsequentes, não podendo o crédito comput ado 
exceder a 139 (cento e trinta e nove)  pontos por mês. 

§ 2º. A remissão total ou parcial de créditos fisca is 
constituídos por auto de infração não prejudicará a  percepção 
dos pontos relativos aos mesmos. 

§ 3º. Os pontos atribuídos e pagos que vierem a ser  
julgados improcedentes, ou insubsistentes, por erro  do agen-
te, após o seu pagamento, por motivo de nulidade do s autos 
de infração ou qualquer outra irregularidade, serão  desconta-
dos dos pontos alcançados no mês subsequente ao da deci-
são, independentemente de qualquer outra sanção adm inis-
trativa ou disciplinar. 

Art. 24 - As metas de resultado, (Mm) e (Mi), serão  es-
tabelecidas pela Comissão de Modernização da Admini stra-
ção Tributária, por exercício civil, e distribuídas  pelos perío-
dos tratados no § 2º deste artigo, observados os se guintes 
parâmetros: 

I - as metas mínimas (Mm) de arrecadação prevista p a-
ra cada período serão correspondentes à arrecadação  efetiva 
no respectivo período do exercício pretérito atuali zada mone-
tariamente e as metas ideais (Mi) de arrecadação pr evista 
para cada período serão projetados de acordo com os  fatores 
econômicos que afetam a base de arrecadação e levar ão em 
conta as mudanças previstas na legislação tributári a do Mu-
nicípio, o impacto na arrecadação decorrente do des envolvi-
mento de programas de modernização da administração  tribu-
tária correspondentes à arrecadação de cada tributo  do Muni-
cípio, bem como, a previsão de crescimento econômic o to-
mando por referência índices do IBGE/CIDE, prioriza ndo as 
informações do PIB local, do PIB da região metropol itana do 
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Rio de Janeiro, do PIB estadual e do PIB nacional, sendo (Mi) 
a base para fixação da estimativa da receita na LOA ; 

II - as metas de arrecadação (Mm e Mi) poderão ser re-
vistas caso sobrevenham fatos jurídicos (mudança na  legisla-
ção tributária municipal, estadual, federal ou deci sões judici-
ais) ou macroeconômicos que venham a afetar as esti mativas 
anteriormente efetuadas. 

§ 1º. O número mensal de pontos referente ao cum-
primento de metas de resultado será de 350 (trezent os e cin-
quenta pontos), permitido o computo de até 403 (qua trocen-
tos e três pontos) e em nenhuma hipótese será infer ior a zero. 

§ 2º. A apuração do número mensal de pontos referen -
te ao cumprimento de metas de resultado será efetua da nos 
seguintes meses: 

I - abril, considerando a arrecadação obtida e as m etas 
de arrecadação fixadas para o período de janeiro a abril do 
mesmo exercício, para pagamento nos meses de maio, junho, 
julho e agosto do exercício da apuração; 

II - agosto, considerando a arrecadação obtida e as  
metas de arrecadação fixadas para o período de maio  a agos-
to do mesmo exercício, para pagamento nos meses de se-
tembro, outubro, novembro e dezembro do exercício d a apu-
ração; 

III - dezembro, considerando a arrecadação obtida e  as 
metas de arrecadação fixadas para o período de sete mbro a 
dezembro do mesmo exercício, para pagamento nos mes es 
de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício s eguinte ao da 
apuração; 

Art. 25 - A previsão de que trata o inciso I do cap ut do 
artigo anterior deverá considerar a arrecadação obt ida no 
exercício anterior, corrigida pelo índice de atuali zação dos 
tributos do Município, até o mês da fixação das met as, bem 
como os efeitos: 

I  -  da ampliação de base de cálculo ou de aumento  de 
alíquotas ou da instituição de novos tributos; 

II  - das renúncias de receita, assim consideradas,  pa-
ra os efeitos desta lei, a instituição de isenção, anistia, remis-
são, subsídio, crédito presumido, modificação de ba se de 
cálculo ou alíquota; 

III - extinção de impostos; 
III - de qualquer outra alteração que implique em u m 

aumento ou redução dos montantes a serem arrecadado s. 
Art. 26 - O Auditor da Receita Municipal será subme ti-

do a Avaliação Quadrimestral de Desempenho observan do os 
seguintes critérios: 

I - capacidade individual de realização de atribuiç ões; 
II - qualidade do trabalho executado; 
III - produtividade em suas tarefas. 
§ 1º Avaliação Quadrimestral de Desempenho é uma 

sistemática de classificação e avaliação, segundo c ritérios 
fixados no Anexo III desta lei, levando-se em conta  a forma-
ção, os conhecimentos, a experiência, as aptidões, as habili-
dades, a qualidade das realizações e o desempenho d e ativi-
dades por critérios objetivos de atribuição de pont os, especí-
fica para os servidores mencionados no art. 8º dest a lei, com-
putado por quadrimestre, nos meses de abril, agosto  e de-
zembro de cada ano, que tem por objetivos: 

I - propiciar à Administração Tributária banco de d a-
dos com informações individualizadas de seus servid ores, 
para o adequado aproveitamento das características dos 
mesmos, na alocação de seus recursos humanos, visan do a 
otimizar o seu resultado, em busca da eficiência e eficácia 
tributária; 

II - fornecer, aos avaliados, uma precisa ideia do que 
se espera deles, informando-os como estão atuando e m suas 
funções e, se for o caso, como alcançar a performan ce espe-
rada; 

§ 2º Da avaliação de que trata este artigo caberá r e-
curso a autoridade mediata do servidor, cabendo rec urso 
especial à Comissão de Administração Tributária, en cerrando 
a instância administrativa. 

§ 3º Durante o período da análise pela Comissão de 
Administração Tributária, referida no parágrafo ant erior, serão 
considerados, para efeitos de produtividade, os pon tos aufe-
ridos pela última avaliação quadrimestral de desemp enho ou 
a pontuação auferida no mês anterior da primeira av aliação. 
As diferenças apuradas serão regularizadas no contr acheque 
do mês subsequente ao da decisão.  

Art. 27 - O valor unitário do ponto (Vup) para fins  de 
pagamento do Adicional de Produtividade aos Auditor es da 
Receita Municipal fica estabelecido em R$6,824 (Sei s reais, 
oitocentos e vinte e quatro centésimos de reais). 

§ 1º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2011 , o 
valor do ponto previsto no “caput” será atualizado pelo mes-
mo índice de atualização dos tributos municipais. 

§ 2º. A partir de janeiro de 2011, valor unitário d o pon-
to fixado no “caput” deste artigo será acrescido de  1% (hum 
ponto percentual), até o limite de 20% (vinte por c ento), a 
cada incremento real, já descontados a inflação e a  variação 
do PIB, de 3% (três por cento) que ocorrer no produ to da ar-
recadação tributária municipal, tomando-se como bas e, para 
efeito de comparação, a arrecadação verificada no e xercício 
fiscal 2010. 

§ 3º. Na apuração da arrecadação tributária municip al, 
a receita relativa aos tributos imobiliários (IPTU – Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, T CLD – Taxa 
de Coleta de Lixo Domiciliar e CIP – Contribuição d e Ilumina-
ção Pública) resultantes do pagamento de cota única  ou de 
cotas simultâneas, bem como a arrecadação derivada do re-
colhimento integral da TFC – Taxa de Fiscalização e  Controle, 
será diferida pelo exercício financeiro à razão de 1/12 (um 
doze avos) do valor apurado pelo valor do tributo s em des-
conto. 

§ 4º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior  a 
arrecadação nele referida será atualizada pelo mesm o índice 
de atualização dos tributos municipais. 

§ 5º. Uma vez obtido o acréscimo previsto no § 2º, este 
percentual integrará o valor estabelecido no “caput ” deste 
artigo, passando a integrá-lo definitivamente, para  efeito de 
apuração do valor unitário do ponto a vigorar nos m eses sub-
sequentes. 

§ 6º. O acréscimo de que trata o parágrafo segundo 
será creditado aos Auditores da Receita Municipal n o segun-
do mês subsequente ao da verificação do incremento da re-
ceita. 

Art. 28 - O Adicional de Produtividade será pago no  
mês subsequente ao da apuração final de cada mês, p elo 
valor correspondente apurado na forma do artigo 21.  

Art. 29 - O Auditor da Receita Municipal, quando vi er a 
ocupar cargos de provimento em comissão ou função g ratifi-
cada previstos no artigo 7º desta lei, fará jus, al ém das vanta-
gens decorrentes do exercício desse cargo, ao Adici onal de 
Produtividade integral, acrescido de:  

I    –  5% ( cinco por cento) quando no exercício d e 
Chefe de Serviço ou Assistente; 

II  – 10% (dez por cento) quando no exercício de ca rgo 
de Diretor de Divisão; 

III – 20% (vinte por cento) quando no exercício de car-
go de cargo de Diretor de Departamento ou Assessor;  

IV  – 30% (trinta por cento) quando no exercício de  
cargo de Superintendente; 

V   –  40% ( quarenta por cento) quando no exercíci o 
de cargo de Coordenador; 

VI  –  50% (cinquenta e cinco por cento) quando no 
exercício de Subsecretário; 

Parágrafo Único. O Auditor da Receita Municipal, 
quando ocupar cargo de provimento em comissão não e xclu-
sivo da carreira de Auditor da Receita Municipal, n a União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal, fará jus, a lém das van-
tagens decorrentes do exercício deste cargo, ao Adi cional de 
Produtividade integral previsto no artigo 21, desde  que exerça 
atividade correlata. 

Art. 30. O Auditor da Receita Municipal, durante o cur-
so introdutório previsto no parágrafo único do arti go 12, per-
ceberá 80% do valor previsto no art. 21 e fará jus aos 20% 
adicionais quando da conclusão do curso, desde que seja 
aprovado. 

Art. 31. Após 5 (cinco) anos de recebimento do Adi-
cional de Produtividade, este integrará os provento s de inati-
vidade, nos casos de aposentadoria ou instituição d a pensão 
pela média aritmética da pontuação obtida nos 60 (s essenta) 
meses anteriores à aposentadoria, ou instituição de  pensão, 
correspondente ao valor do ponto no mês da aposenta ção 
nos termos do artigo 27, observada a Lei do Regime de Apo-
sentadoria do Município. 
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§ 1º No caso da aposentação ocorrer antes de 5 (cin -

co) anos da vigência desta lei, o Auditor da Receit a Municipal 
fará jus à média do Adicional de Produtividade, lev ando-se 
em conta os valores percebidos entre a data da vigê ncia des-
ta lei e a data da definição de seus proventos. 

§ 2º Fará jus ao Adicional de Permanência de 25% 
(vinte e cinco por cento) do Adicional de Produtivi dade incor-
poráveis, após 3 (três) anos, sobre o valor previst o para seus 
proventos de aposentadoria, o Auditor da Receita Mu nicipal 
que, tendo direito à aposentação, opte pela permanê ncia na 
ativa, observada a Lei do Regime de Aposentadoria d o Muni-
cípio. 

Art. 32 - O Auditor da Receita Municipal, observada  a 
Lei do Regime de Aposentadoria do Município, será a posen-
tado percebendo o Adicional de Produtividade integr al nos 
proventos de inatividade por invalidez permanente: 

I - quando decorrente de acidente em serviço; 
II- quando decorrente de moléstia profissional ou d o-

ença grave, contagiosa ou incurável:  Tuberculose ativa, Alie-
nação mental, Esclerose múltipla, Neoplasia Malígna , Ceguei-
ra posterior ao ingresso no Serviço Público, Hansen íase, Car-
diopatia grave, Doença de Parkinson, Paralisia irre versível e 
incapacitante, Espondiloartrose anquilosante, Nefro patia gra-
ve, Estados avançados do mal de Paget (Osteíte defo rmante), 
Síndrome de imuno deficiência adquirida – AIDS, e o utras que 
a Lei vier a indicar, com base na medicina especial izada. 

Art. 33 - Para efeito de cálculo e pagamento do val or 
do Adicional de Produtividade dos Auditores da Rece ita Mu-
nicipal inativos, relativos aos proventos de inativ idade pré-
existentes à publicação desta lei, serão computados  697 
(seiscentos e noventa e sete) pontos com o valor un itário do 
ponto (Vup) estabelecido em R$6,824 (Seis reais, oi tocentos e 
vinte e quatro centésimos de reais). 

Parágrafo único - Em janeiro de cada exercício post e-
rior a 2011, o valor do ponto previsto no “caput” s erá atuali-
zado pelo mesmo índice de atualização dos tributos munici-
pais. 

CAPÍTULO IV 
Seção I 

Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 34 – Fica criada a Comissão Especial de Licita ção 

dos processos oriundos da SEMFA referentes a bens e  servi-
ços. 

Parágrafo único - Os membros da Comissão Especial 
de Licitação do caput serão designados por portaria  do Se-
cretário Municipal de Fazenda. 

Art. 35 - Os ocupantes dos cargos de direção, coord e-
nação e assessoramento dos órgãos descritos no § 2º  do 
artigo 7º, implementarão as ações necessárias à cor reta apli-
cação do artigo 21 em até 90 (noventa) dias da publ icação 
desta lei. 

Art. 36 - As despesas com a execução desta lei corr e-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas, se necessário. 

Art. 37 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

SÃO GONÇALO, 03 de Janeiro de 2012.  
APARECIDA PANISET 

Prefeita 
Obs. Projeto de Lei de autoria do Executivo. 
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ANEXO II 

Tabela de Vencimentos dos Auditores da Receita Muni cipal 
Classe Vencimento 

I R$1.500,00 
II R$1.600,00 
III R$1.700,00 
IV R$1.800,00 
V R$1.900,00 
VI R$2.055,00 

 

ANEXO III 
Tabela de Avaliação de Desempenho 

 
CRITÉRIO 

 
ITENS DE 
DESCRIÇÃO 
DO DESEM-
PENHO OU 
COMPORTA-
MENTO 

 
PO
NT
OS 
A-
TRI
BUÍ-
DO
S 

 
PESOS 

 
TOTAL 
PONTOS 
POR 
CRITÉRIO 

I – QUALIDADE DO TRABALHO GRAU 
DE EXATIDÃO, CORREÇÃO E CLA-
REZA DOS TRABALHOS EXECUTA-
DOS 

SEU TRABA-
LHO É DE 
DIFÍCIL 
ENTENDI-
MENTO, 
APRESEN-
TANDO 
ERROS E 
INCORRE-
ÇÕES 
CONSTAN-
TEMENTE, 
MESMO SOB 
ORIENTA-

 
0 
 
 

 1.
5 

0,00 

2. Perspectivas de desenvolvime nto funcional:  
Promoção: do cargo de Técnico Municipal de Nível Su pe-
rior classe I para o cargo de Técnico Municipal de Nível 
Superior classe II; do cargo de Técnico Municipal d e Ní-
vel Superior classe II para o cargo de Técnico Muni cipal 
de Nível Superior III e, assim, sucessivamete até o  nível 
VI. 

5. Outros requisitos : para todas as áreas de atuação, 
especialidades e formações, são necessários conheci -
mentos básicos de informática em especial de editor  de 
texto, planilhas eletrônicas e internet. 

6. Recrutamento:  
Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso 
público, para o cargo de Auditor da Receita Municip al de 
Nível Superior classe I – Classe inicial. 

4. Definição das Classes I, II a IV e V e VI:  
Classe I (nível inicial da carreira) - compreende a s atribui-
ções que exigem aplicação de conhecimentos teóricos  de 
menor complexidade e natureza não muito variada. Os  
problemas surgidos são, em geral, de fácil resoluçã o ou 
já têm solução conhecida. As atribuições, de abrang ência 
limitada, são executadas, inicialmente, sob orienta ção 
dos profissionais de níveis hierárquicos superiores . A 
autonomia do ocupante aumenta com a acumulação de 
experiência e a orientação assume, gradativamente, cará-
ter geral e esporádico. A permanência na classe car acte-
riza-se também como o período necessário à integraç ão 
do profissional à cultura, objetivos e práticas de trabalho 
da instituição. 
Classes II a IV(níveis intermediários da carreira) - com-
preende as atribuições que exigem pleno conheciment o 
das técnicas da especialidade profissional. Os prob lemas 
surgidos são de natureza complexa e demandam busca 
de novas soluções. As atribuições, de significativa  a-
brangência, são desempenhadas com grande grau de 
autonomia. A orientação prévia, quando ocorre, se r es-
tringe a aspectos controvertidos, aplicação de nova s 
tecnologias e casos semelhantes. 
Classes V e VI (últimos níveis da carreira) - compr eende 
as atribuições da mais elevada complexidade e respo n-
sabilidade na área profissional, caracterizando-se pela 
orientação, coordenação e supervisão de trabalhos d e 
equipes, treinamento de profissionais e incumbência s 
análogas. O nível das atribuições, de abrangência a mpla 
e diversificada, exige profundos conhecimentos teór icos, 
práticos e tecnológicos do campo profissional. A au to-
nomia no desempenho das atribuições só é limitada p ela 
potencialidade profissional do ocupante, pelas dire trizes 
de políticas da instituição e pelas normas da comun idade 
profissional . 

3. Requisitos para provimento: 

1. Cargo: AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL  



 

7  

 
ÇÃO. 

SEU TRABA-
LHO É DE 
ENTENDI-
MENTO 
RAZOÁVEL, 
EVENTUAL-
MENTE 
APRESENTA 
ERROS E 
INCORRE-
ÇÕES, 
SENDO 
NECESSÁRIO 
ORIENTA-
ÇÕES PARA 
CORRIGÍ-
LOS. 

1 
a 
4 

 

SEU TRABA-
LHO É DE 
FÁCIL 
ENTENDI-
MENTO, 
RARAMENTE 
APRESENTA 
ERROS E 
INCORRE-
ÇÕES E 
QUASE 
NUNCA 
PRECISA DE 
ORIENTA-
ÇÕES PARA 
SER CORRI-
GIDOS. 

5 
a 
9 

 

SEU TRABA-
LHO É DE 
EXCELENTE 
ENTENDI-
MENTO, NÃO 
APRESENTA 
ERROS E  
NÃO HÁ 
NECESSIDA-
DE DE 
ORIENTA-
ÇÕES. 

10 
 

 

 
RARAMENTE 
EXECUTA 
SEU TRABA-
LHO DENTRO 
DOS PRAZOS 
ESTABELE-
CIDOS, 
PREJUDI-
CANDO O 
SEU ANDA-
MENTO. NÃO 
SABE LIDAR 
COM O 
AUMENTO 
INESPERADO 
DO VOLUME 
DE TRABA-
LHO. 

0 
 

 

 
TEM DIFI-
CULDADE DE 
EXECUTAR 
SEU TRABA-
LHO DENTRO 
DOS PRAZOS 
ESTABELE-
CIDOS, ÀS 
VEZES 
PREJUDI-
CANDO O 
SEU ANDA-
MENTO. UM 
AUMENTO 
INESPERADO 
DO VOLUME 
DE TRABA-
LHO COM-
PROMETE 
SUA PRODU-
TIVIDADE. 

1 
a 
4 
 

 

FREQÜEN-
TEMENTE 
CONSEGUE 
EXECUTAR 
SEU TRABA-
LHO DENTRO 
DOS PRAZOS 
ESTABELE-
CIDOS, 
PROCURA 
REORGANI-
ZAR SEU 
TEMPO PARA 
ATENDER AO 
AUMENTO 
INESPERADO 
DO VOLUME 
DE TRABA-
LHO. 

5 
a 
9 

 

 
 
 
 
 
 
II – PRODUTIVIDADE NO TRABALHO: 
VOLUME DE TRABALHO EXECUTA-
DO EM DETERMINADO ESPAÇO DE 
TEMPO 

É ALTAMEN-
TE PRODU-
TIVO, APRE-
SENTANDO 
UMA EXCE-
LENTE 
CAPACIDADE 
PARA EXE-
CUÇÃO E 
CONCLUSÃO 
DE TRABA-
LHOS, 
MESMO QUE 
HAJA AU-
MENTO 
INESPERADO 
DO VOLUME 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

TEM DIFI-
CULDADE DE 
RESOLVER 
AS SITUA-
ÇÕES 
SIMPLES DE 
SUA ROTINA 
DE TRABA-
LHO, DE-
PENDENDO 
CONSTAN-
TEMENTE DE 
ORIENTA-
ÇÕES PARA 
SOLUCIONÁ-
LAS. NÃO 
APRESENTA 
ALTERNATI-
VAS PARA 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
OU SITUA-
ÇÕES 
INESPERA-
DAS. 
 
 
 
 

0 
 

 

BUSCA 
SOLUCIONAR 
APENAS 
SITUAÇÕES 
SIMPLES DE 
SUA ROTINA 
DE TRABA-
LHO, DE-
PENDENDO 
DE ORIEN-
TAÇÕES DE 
COMO 
ENFRENTAR 
AS SITUA-
ÇÕES MAIS 
COMPLEXAS. 
RARAMENTE 
APRESENTA 
ALTERNATI-
VAS PARA 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
OU SITUA-
ÇÕES 
INESPERA-
DAS 

1 
a 
4 
 

 

 
IDENTIFICA E 
RESOLVE 
COM FACILI-
DADE 
SITUAÇÕES 
DA ROTINA 
DE SEU 
TRABALHO, 
SIMPLES OU 
COMPLEXAS. 
FREQÜEN-
TEMENTE 
APRESENTA 
ALTERNATI-
VAS PARA 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
OU SITUA-
ÇÕES 
INESPERA-
DAS. 

5 
a 
9 

 

III – INICIATIVA: COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR NO ÂMBITO DE 
ATUAÇÃO, BUSCANDO GARANTIR A 
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECU-
ÇÃO DOS TRABALHOS 
 

É SEGURO E 
DINÂMICO 
NA FORMA 
COMO 
ENFRENTA E 
SOLUCIONA 
AS SITUA-
ÇÕES 
SIMPLES OU 
COMPLEXAS 
DA SUA 
ROTINA DE 
TRABALHO. 
SEMPRE 
APRESENTA 
IDÉIAS E 
SOLUÇÕES 
ALTERNATI-
VAS AOS 
MAIS DIVER-
SOS PRO-
BLEMAS OU 
SITUAÇÕES 
INESPERA-
DAS. 

10 
 

 

1,
5 

0,00 

 
NÃO DE-
MONSTRA 
DISPOSIÇÃO 
PARA EXE-
CUTAR OS 
TRABALHOS 
PRONTA-
MENTE E 
NÃO APRE-
SENTA 
JUSTIFICATI-
VA PLAUSÍ-
VEL 

  IV PRESTEZA: DISPOSIÇÃO PARA 
AGIR PRONTAMENTE NO CUMPRI-
MENTO DAS DEMANDAS DE TRABA-
LHO 

RARAMENTE 
DEMONSTRA 
DISPOSIÇÃO 
PARA EXE-
CUTAR OS 
TRABALHOS 
PRONTA-

1 
a 
4 
 

 

2,
0 

0,00 
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MENTE. 

FREQÜEN-
TEMENTE 
TEM DISPO-
SIÇÃO PARA 
EXECUTAR 
OS TRABA-
LHOS DE 
IMEDIATO. 

5 
a 
9 

 

ESTÁ SEM-
PRE PRONTO 
E DISPOSTO 
A EXECUTAR 
IMEDIATA-
MENTE O 
TRABALHO 
QUE LHE FOI 
CONFIADO, 
MOSTRAN-
DO-SE 
SEMPRE 
INTERESSA-
DO. 

10 
 

 

FALTA E 
AUSENTA-SE 
CONSTAN-
TEMENTE DO 
LOCAL DE 
TRABALHO 
SEM APRE-
SENTAR 
JUSTIFICATI-
VA, NÃO 
SENDO 
POSSÍVEL 
CONTAR 
COM SUA 
CONTRIBUI-
ÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO 
DAS ATIVI-
DADES 

0 
 

 

ALGUMAS 
VEZES 
FALTA E 
AUSENTA-SE 
CONSTAN-
TEMENTE DO 
LOCAL DE 
TRABALHO 
SEM APRE-
SENTAR 
JUSTIFICATI-
VA, DIFICUL-
TANDO A 
REALIZAÇÃO 
DAS ATIVI-
DADES 

1 
a 
4 
 

 

QUASE 
NUNCA 
FALTA E É 
ENCONTRA-
DO REGU-
LARMENTE 
NO LOCAL 
DE TRABA-
LHO PARA 
REALIZAÇÃO 
DAS ATIVI-
DADES 

5 
a 
9 

 

VI – ASSIDUIDADE: COMPARECI-
MENTO REGULAR E PERMANÊNCIA 
NO LOCAL DE TRABALHO 

NÃO FALTA E 
ESTÁ SEM-
PRE PRE-
SENTE NO 
LOCAL DE 
TRABALHO 
PARA REALI-
ZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

10 
 

 

2,
0 

0,00 

DESCUMPRE 
CONSTAN-
TEMENTE O 
HORÁRIO DE 
TRABALHO E 
A CARGA 
HORÁRIA 
DEFINIDA 
PARA O 
CARGO QUE 
OCUPA. 
QUASE 
SEMPRE 
REGISTRA 
ATRASOS E 
SAÍDAS 
ANTECIPA-
DAS. 

0 
 

 

TEM DIFI-
CULDADE 
PARA CUM-
PRIR O 
HORÁRIO DE 
TRABALHO E 
A CARGA 
HORÁRIA 
DEFINIDA 
PARA O 
CARGO QUE 
OCUPA. 
REGISTRA 
ATRASOS E 
SAÍDAS 
ANTECIPA-
DAS COM 
CERTA 
FREQÜÊNCIA 

1 
a 
4 
 

 

VII – PONTUALIDADE: OBSERVÂNCIA 
DO HORÁRIO DE TRABALHO E 
CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
DEFINIDA PARA O CARGO OCUPA-
DO 

QUASE 
SEMPRE 
CUMPRE O 
HORÁRIO DE 
TRABALHO E 
A CARGA 
HORÁRIA 
DEFINIDA 

5 
a 
9 

 

2,
0 

0,00 

CUMPRE 
RIGOROSA-
MENTE O 
HORÁRIO DE 
TRABALHO E 
A CARGA 
HORÁRIA 
DEFINIDA 
PARA O 
CARGO QUE 
OCUPA. NÃO 
REGISTRA 
ATRASOS 
NEM SAÍDAS 
ANTECIPA-
DAS 

10 
 

 

NÃO É 
CUIDADOSO 
COM OS 
EQUIPAMEN-
TOS E 
INSTALA-
ÇÕES, 
UTILIZANDO-
OS DE 
FORMA 
INADEQUADA 
E DANIFI-
CANDO-OS. É 
SEMPRE 
COBRADO 
EM RELAÇÃO 
AO USO 
ADEQUADO, 
CONSERVA-
ÇÃO E 
MANUTEN-
ÇÃO. 

0 
 

 

RARAMENTE 
É CUIDADO-
SO COM OS 
EQUIPAMEN-
TOS E 
INSTALA-
ÇÕES, 
UTILIZANDO-
OS MUITAS 
VEZES DE 
FORMA 
INADEQUADA 
E ATÉ 
MESMO 
DANIFICAN-
DO-OS. 
PRECISA 
SER COBRA-
DO FRE-
QÜENTE-
MENTE EM 
RELAÇÃO AO 
USO ADE-
QUADO, 
CONSERVA-
ÇÃO E 
MANUTEN-
ÇÃO. 

1 
a 
4 
 

 

É CONSTAN-
TEMENTE 
CUIDADOSO 
COM OS 
EQUIPAMEN-
TOS E 
INSTALA-
ÇÕES, 
UTILIZANDO-
OS QUASE 
SEMPRE DE 
FORMA 
ADEQUADA 
SEM DANIFI-
CÁ-OS. 
QUASE 
NUNCA É 
COBRADO 
EM RELAÇÃO 
AO USO 
ADEQUADO, 
CONSERVA-
ÇÃO E 
MANUTEN-
ÇÃO. 
 

5 
a 
9 

 

VIII – USO ADEQUADO DOS EQUI-
PAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 
SERVIÇO: CUIDADO E ZELO NA 
UTILIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES E 
TAREFAS 
 

É EXTREMA-
MENTE 
CUIDADOSO 
COM OS 
EQUIPAMEN-
TOS E 
INSTALA-
ÇÕES, 
UTILIZANDO-
OS SEMPRE 
DE FORMA 
ADEQUADA 
SEM DANIFI-
CÁ-OS. 
NUNCA 
PRECISA 
SER COBRA-
DO EM 
RELAÇÃO AO 
USO ADE-
QUADO, 
CONSERVA-
ÇÃO E 
MANUTEN-

 
 
10 
 

 

0,
5 

0,00 
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ÇÃO. 
 
NÃO SE 
PREOCUPA 
EM UTILIZAR 
OS MATERI-
AIS DE 
TRABALHO 
DE FORMA 
ADEQUADA, 
DESPERDI-
ÇANDO-OS. 
NÃO APRE-
SENTA 
IDÉIAS PARA 
SIMPLIFICAR, 
AGILIZAR OU 
OTIMIZAR OS 
PROCESSOS 
DE TRABA-
LHO. 

 
 
0 
 

 

RARAMENTE 
UTILIZA OS 
MATERIAIS 
DE TRABA-
LHO DE 
FORMA 
ADEQUADA, 
MUITAS 
VEZES 
DESPERDI-
ÇANDO-OS. 
RARAMENTE 
APRESENTA 
IDÉIAS PARA 
SIMPLIFICAR, 
AGILIZAR OU 
OTIMIZAR OS 
PROCESSOS 
DE TRABA-
LHO. 

1 
a 
4 
 

 

UTILIZA 
CONSTAN-
TEMENTE OS 
MATERIAIS 
DE TRABA-
LHO DE 
FORMA 
ADEQUADA, 
BUSCANDO 
NÃO DES-
PERDIÇÁ-
LOS. FRE-
QÜENTE-
MENTE 
APRESENTA 
IDÉIAS PARA 
SIMPLIFICAR, 
AGILIZAR OU 
OTIMIZAR OS 
PROCESSOS 
DE TRABA-
LHO. 

5 
a 
9 

 

 
 
 
IX – APROVEITAMENTO DOS RE-
CURSOS  RACIONALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS: MELHOR UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, 
VISANDO À MELHORIA DOS FLUXOS 
DOS PROCESSOS DE TRABALHO E 
A CONSECUÇÃO DE RESULTADOS 
EFICIENTES 

SEMPRE 
UTILIZA OS 
MATERIAIS 
DE TRABA-
LHO DE 
FORMA 
ADEQUADA, 
SEM DES-
PERDIÇÁ –
LOS E 
BUSCANDO 
DIMINUIR O 
CONSUMO. 
SEMPRE 
APRESENTA 
IDÉIAS PARA 
SIMPLIFICAR, 
AGILIZAR OU 
OTIMIZAR OS 
PROCESSOS 
DE TRABA-
LHO. 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

NÃO TEM 
CAPACIDADE 
DE RELA-
CIONAMEN-
TO COM A 
EQUIPE, 
CRIANDO UM 
CLIMA 
DESAGRA-
DÁVEL DE 
TRABALHO. 
NÃO ACEITA 
SUGESTÕES 
DOS MEM-
BROS DA 
EQUIPE 
PARA DIMI-
NUIR SUAS 
DIFICULDA-
DES, NÃO 
AGINDO DE 
FORMA A 
PROMOVER 
A MELHORIA 
DO DESEM-
PENHO DA 
EQUIPE NA 
BUSCA DE 
RESULTA-
DOS CO-
MUNS 

0 
 

 X – CAPACIDADE DE TRABALHO EM 
EQUIPE: CAPACIDADE PARA DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES E 
TAREFAS EM EQUIPE, VALORIZAN-
DO O TRABALHO EM CONJUNTO NA 
BUSCA DE RESULTADOS COMUNS 

TEM POUCA 
CAPACIDADE 
DE RELA-
CIONAMEN-
TO E INTE-
RAÇÃO COM 
A EQUIPE, 
NÃO SE 
PREOCU-

1 
a 
4 
 

 

2,
0 

0,00 

TEM BOA 
CAPACIDADE 
DE RELA-
CIONAMEN-
TO E INTE-
RAÇÃO COM 
A EQUIPE, 
BUSCANDO 
MANTER UM 
BOM CLIMA 
DE TRABA-
LHO. ACEITA 
SUGESTÕES 
DOS MEM-
BROS DA 
EQUIPE 
PARA DIMI-
NUIR SUAS 
DIFICULDA-
DES E 
BUSCA AGIR 
DE FORMA A 
PROMOVER 
A MELHORIA 
DO DESEM-
PENHO DA 
EQUIPE NA 
BUSCA DE 
RESULTA-
DOS CO-
MUNS 

5 
a 
9 

 

TEM EXCE-
LENTE 
CAPACIDADE 
DE RELA-
CIONAMEN-
TO E INTE-
RAÇÃO COM 
A EQUIPE, 
SEMPRE 
MANTENDO 
UM BOM 
CLIMA DE 
TRABALHO. 
NÃO APRE-
SENTA 
DIFICULDA-
DES DE 
TRABALHO 
EM EQUIPE, 
AGINDO DE 
FORMA A 
PROMOVER 
A MELHORIA 
DO DESEM-
PENHO DA 
EQUIPE NA 
BUSCA DE 
RESULTA-
DOS CO-
MUNS. 

 
 
10 
 

 

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO/PRODUTIVIDADE  
135 
 

ANEXO III 
TABELA DE PONTOS COMUM ÀS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, AVALIADAS MEN-

SALMENTE 
1 - FISCALIZAÇÃO - levantamento fiscal realizado no  estabe-
lecimento do Contribuinte ou repartição fiscal, com  ou sem 
lavratura de auto de infração: 
1.1 - Permanência na repartição, de acordo com esca la previ-
amente preparada, vedada a contagem de outros ponto s - por 
plantão de 8 horas ................................ .......35 pontos 
1.2 - Permanência fiscal em estabelecimento do cont ribuinte, 
para efeito de apuração ou coleta de elementos por determi-
nação expressa da autoridade competente, mediante r elató-
rio, vedada a contagem de outros pontos, por ho-
ra......................................5 pontos 
1.3 - Emissão de intimação, com entrega pessoal ou publica-
da no caso de recusa ao recebimento, quando não pon tuada 
em outros procedimentos - por intimação....7  ponto s 
1.4 - Diligência por requisição da Chefia, desde qu e não pon-
tuado em outro procedimento, por endereço.......... ... ... 7 pon-
tos 
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1.5 - Informação quanto à inexistência do contribui nte no 
local ou no endereço indicado, apurado através de d iligência, 
quando não pontuada em outros procedimentos - por i nfor-
mação....                                                                 ......... 7 pontos 

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO 
2.1 - Participação em programas ou cursos de treina mento ou 
aperfeiçoamento, congressos e seminários, inclusive  transla-
do, ministrados por entidades públicas ou privadas,  no Terri-
tório Nacional ou no exterior, desde que autorizada  pela Ad-
ministração Municipal, mediante apresentação de rel atório: 
2.1.1 - Na qualidade de docente – por ho-
ra........................................................                           7,0 pontos  
2.1.2 - Na qualidade de discente – por ho-
ra....................................................... 4,37 pontos  
2.2 - Participação em reuniões, comissões e grupos de traba-
lho ou comparecimento, quando chamado por qualquer órgão 
público para prestar esclarecimentos sobre ações di retamen-
te relacionadas com o exercício das funções inerent es ao 
cargo - por hora.................. 4,37 pontos  
2.3 - Atividades internas exercidas na Secretaria M unicipal de 
Fazenda ou participação em plantão permanente na re parti-
ção fiscal, excetuada a atividade de plantão por es cala – por 
hora................  4,37 pontos. 
2.4 – Lotação junto a Superintendência de Receitas Transferi-
das para verificação de Declaração Anual do ICMS – IPM – por 
dia ............................................... ..... 35 pontos  
2.5 - Fiscalização noturna de show ou evento com ap uração 
da receita, quando não pontuada em outros procedime ntos –  
por show ou evento......70 pontos 

3. TABELA ESPECÍFICA DA FAZENDA/ISS: 
3.1 - Fiscalização sumária - Verificação do recolhi mento do 
tributo efetuada pelo confronto entre os lançamento s cons-
tantes dos livros e guias de recolhimento: Por mês fiscaliza-
do:  

3.2.1 – Complexidade Baixa: 
3.2.1.1 - Porte 1 ..........    0,50 pontos fixos 
3.2.1.2 - Porte 2 ..........    1,50 pontos fixos 
3.2.1.3 - Porte 3 ..........    2,00 pontos fixos 
3.2.1.4 - Porte 4 ..........    4,00 pontos fixos 
3.2.1.5 - Porte 5 ..........   16,00 pontos fixos 
3.2.2 – Complexidade Média: 
3.2.2.1 - Porte 1 ..........    0,61 pontos fixos 
3.2.2.2 - Porte 2 ..........    1,82 pontos fixos 
3.2.2.3 - Porte 3 ..........    2,50 pontos fixos 
3.2.2.4 - Porte 4 ..........    5,00 pontos fixos 
3.2.2.5 - Porte 5 ........    20,00 pontos fixos 
3.2.3 – Complexidade Alta: 
3.2.3.1 - Porte 1 ..........    0,71 pontos fixos 
3.2.3.2 - Porte 2 ..........    2,14 pontos fixos 
3.2.3.3 - Porte 3 ..........    3,07 pontos fixos 
3.2.3.4 - Porte 4 ..........    6,00 pontos fixos 
3.2.3.5 - Porte 5 ........... 24,00 pontos fixos 

3.2 – Fiscalização Ordinária: Verificação do recolh imento do 
tributo efetuada através de análises de balanços, c ontas de 
receitas e despesas, exames de documentos fiscais e  comer-
ciais para confronto com as escritas fiscal e comer cial e guias 
de recolhimento, em contribuintes que exerçam ativi dades 
tributadas por alíquotas diversas ou em que sejam p ermitidas 
deduções para efeito de redução de base de cálculo:  

3.2.1 – Complexidade Baixa: 
3.2.1.1 - Porte 1 ..........    14 pontos fixos 
3.2.1.2 - Porte 2 ..........    42 pontos fixos 
3.2.1.3 - Porte 3 ..........    56 pontos fixos 
3.2.1.4 - Porte 4 ..........  112 pontos fixos 
3.2.1.5 - Porte 5 ..........  448 pontos fixos 
3.2.2 – Complexidade Média: 
3.2.2.1 - Porte 1 ..........    17 pontos fixos 
3.2.2.2 - Porte 2 ..........    51 pontos fixos 
3.2.2.3 - Porte 3 ..........    70 pontos fixos 
3.2.2.4 - Porte 4 ..........  140 pontos fixos 
3.2.2.5 - Porte 5 ..........  560 pontos fixos 
3.2.3 – Complexidade Alta: 
3.2.3.1 - Porte 1 ..........    20 pontos fixos 
3.2.3.2 - Porte 2 ..........    60 pontos fixos 
3.2.3.3 - Porte 3 ..........    86 pontos fixos 
3.2.3.4 - Porte 4 ..........  168 pontos fixos 
3.2.3.5 - Porte 5 ........... 672 pontos fixos 

3.3 - Informação fundamentada, parecer conclusivo e m pedi-
do de restituição ou aproveitamento de crédito, opi namento 
em regime especial e promoção decorrente de diligên cia - por 
expediente ........................................ ........... 12 pontos  
3.4 - Lançamento de tributos através do sistema de tributação 
municipal e emissão de Notificação de Lançamento e ou e-
missão de Guia de Recolhimento, desde que não pontu ado 
por outro procedimento - por guia/notificação...... 2,5 pontos  
I - CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES 
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 

1 - Porte 1 - Até ......................... ....... .......R$   30.000,00 
3 - Porte 2 - Acima de R$   30.001.00 até R$   60.0 00,00 
4 - Porte 3 - Acima de R$   60.001,00 até R$ 120.00 0,00 
5 - Porte 4 - Acima de R$ 120.001,00 até R$ 480.000 ,00 
6 - Porte 5 - Acima de............................. .. R$ 480.000,00 

II - GRAU DE COMPLEXIDADE 
EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NOTAS FISCAIS (NF)  PORTE 
Complexidade Complexidade Complexid ade Alta  

Porte 1  Até 5 NF’s por mês  De 6 a10 NF’s Acima de 10 NF’s por 
Porte 2  Até 5 NF’s por mês  De 6 a10 NF’s Acima de 10 NF’s por 
Porte 3  Até 10 NF’s por mês  De 11 a 20 NF’s Acima de 20 NF’s por 
Port e 4 Até 15 NF’s por mês  De 16 a 30 NF’s Acima de 30 NF’s por 
Porte 5  Até 20 NF’s por mês  De 21 a 40 NF’s Acima de 40 NF’s por 

III - PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS 
III.1 - Escopo: 
- Fiscalizar o universo das empresas de Porte 1, co ntribuintes 
do ISS, a cada 84 meses; 
- Fiscalizar o universo de empresas de Porte 2, Por te 3 e Porte 
4, contribuintes do ISS, a cada 36 meses; 
- Fiscalizar o universo das empresas de Porte 5, co ntribuintes 
do ISS, a cada 36 meses. 
III.2 – Distribuição de empresas a ser fiscalizada por Auditor 
da Receita Municipal 
- Fiscalizar 01 empresa de Porte 5 a cada 3 meses; 
- Fiscalizar 01 empresa de Porte 1, 01 empresa de P orte 2, 01 
empresa de Porte 3 e 03 empresas de Porte 4 a cada mês; 
- Vedado a recondução do Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
a fiscalização de um mesmo contribuinte no período subse-
qüente. 
III.3-Distribuição de pontuação por tempo consumi-
do/complexidade 

Qtd.N.F./mês/empr.  Adic./mês/complex.  Soma: pontos/m ês Por-
te/Co
mpl e-

Freq
. 

(%) Dias 
mín de até > que  

Base 
baixa  média  alta  baixa  mé- alta  

Porte 5 1/2 40,0 8 20 21  40 40 224 0 56 112 224 280 336 
Porte 4 1 20,0 4 15 16  30 30 112 0 28 56 112 140 168 

Porte 3 1 10,0 2 10 11  20 20 56 0 14 30 56 70 86 
Porte 2 1 7,5 1,5 5 6 10 10 42 0 9 18 42 51 60 

Porte 1 3 7,5 1,5 5 6 10 10 14 0 3 6 42 51 60 

Plantão de 8  15,0 3         105 105 105 
Pontos de 
Fisc aliz.  

 85,0 17         476 592 710 
Pontos T o-
tais/mês  

 100,0 20         581 697 815 

Freq. => Quantidade de empresas a serem fiscalizada s por 
mês/ por fiscal.  
Dias => Quantidade de dias consumidos por mês para execu-
ção da tarefa/ por fiscal.  
Média = Empresa Padrão 

4. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/IPTU: 
4.1- Instrução, parecer ou informação conclusivos e m pro-
cesso administrativo, em que já tenha havido altera ção cadas-
tral ou inclusão de inscrição - por processo....... .......10 pontos 
4.2- Lançamento de tributos através do sistema de t ributação 
municipal e emissão de Notificação de Lançamento e ou guia 
de recolhimento, desde que não pontuado por outro p rocedi-
mento - por guia/notificação....................... .... 2,5 pontos  
4.3- Instrução, parecer ou informação conclusivos e m pro-
cesso administrativo, com ou sem alteração cadastra l, com 
ou sem lançamento de tributos e sem fiscalização do  imó-
vel................................................ .....  5 pontos  
4.4- Análise de recursos ou impugnação a procedimen to fis-
cal efetuado, limitada essa pontuação a uma única v ez por 
fiscal............................................. ........   12 pontos  
4.5- Análise conclusiva de processo de valor venal,  funda-
mentado com laudo elaborado de acordo com as normas  
técnicas de avaliação de imóveis urbanos, com nível  de pre-
cisão normal, desenvolvido segundo os métodos abaix o rela-
cionados, por laudo:  
4.5.1 Método do custo de reprodução de benfeitori-
as.................................... 12 pontos  
4.5.2 Método da renda ............................. ............. 15 pontos 
4.5.3 Método comparativo de dados de mercado ...20 pontos 
4.6- Análise conclusiva de processo de impugnação d e valor 
venal, fundamentado com laudo avaliatório elaborado  com 
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técnicas estatísticas de análise de regressão ou pe los méto-
dos involutivo ou residual, por processo......... 4 0 pontos  
4.7- Elaboração de laudo, de acordo com as normas t écnicas 
de avaliação de imóveis urbanos, com nível de preci são nor-
mal desenvolvido segundo os métodos abaixo relacion ados, 
por laudo: 
4.7.1 - Método do custo de reprodução de benfeitori as.. 20 
pontos  
4.7.2 - Método da renda ............  25pontos 
4.7.3 - Método comparativo de dados de mercado .. 4 0 pontos 
4.7.4 - Métodos involutivo ou residual, ou técnicas  estatísticas 
de análise de regressão, por processo..............  50 pontos 
4.8- Análise conclusiva de processo de Revisão de V alor Ve-
nal suportada apoiada por ficha de Cadastral, Plant a de Lote-
amento, Planta de RefGeo e Processos adicionais,  p or inscri-
ção........................ 12 pontos 
4.9 - Revisão de lançamento em processos de isenção  de 
IPTU - por processo.. 5 pontos, mais 0,5 ponto por inscrição 
adicional 
4.10-  Lavratura de Auto de Infração por falta de c umprimento 
de obrigação acessória - por infringência.......... .. 5 pontos 
4.11 – Cálculo do imposto devido por planilha eletr ônica para 
instrução em processos judiciais – por plani-
lha.................................  5 pontos 
4.12 – Inscrição ex-ofício por inscri-
ção................................................ ..............12 pontos 
4.13 – Baixa de inscrição por inscri-
ção................................................ ................8,7 pontos 
4.14 - Fiscalização sumária de imóvel (verificação simples de 
dados cadastrais, medições e desenhos) - por inscri -
ção.......................................  5 ponto s  
4.15 – Fiscalização ordinária de imóvel: Verificaçã o in locus 
para atualização do banco de dados do Cadastro Imob iliário e 
revisão de lançamento apoiado por levantamento de d ados 
cadastrais, medições e desenhos (croquis) de imóvei s con-
templados na Programação Especial do IPTU (item II)  -  por 
inscrição: 

4.15.1 – Complexidade Baixa: 
4.15.1.1 - Predial não residencial ..........    12  pontos fixos 
4.15.1.2 - Predial residencial .................    6 pontos fixos 
4.15.2 – Complexidade Média: 
4.15.2.1 - Predial não residencial ...........   24  pontos fixos 
4.15.2.2 - Predial residencial .................    12 pontos fixos 
4.15.3 – Complexidade Alta: 
4.15.3.1 - Predial não residencial ..........   70 pontos fixos 
4.15.3.2 - Predial residencial .................   35 pontos fixos 
4.15.3.3 – Territorial (glebas)................    70 pontos fixos 

Observações:  
1 - Não serão distribuídos pontos aos simples despa chos, 
como por exemplo, solicitação de desarquivamento de  pro-
cesso com vistas à apensação a outro, solicitação d e apensa-
ção de processo, solicitação de vistoria e retifica ção de des-
pacho. 

I - PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL DO IPTU 
I.1 - Escopo: 
- Fiscalizar as 3.000 (três mil) maiores unidades i mobiliárias 
prediais a cada 60 meses; 
- Fiscalizar as glebas a cada 60 meses; 
I.2 – Distribuição de unidades imobiliárias a serem  fiscaliza-
das por Auditor-fiscal Tributário Municipal: 
- Fiscalizar 10 unidades imobiliárias prediais não residenciais 
a cada mês; ou 
- Fiscalizar 20 unidades imobiliárias prediais resi denciais a 
cada mês; ou 
- Fiscalizar 10 glebas a cada mês; 
- A carga de trabalho acima poderá ser distribuída combina-
damente observando o item 4.15; 
- Vedado a recondução do Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
a fiscalização de um mesmo contribuinte no período subse-
qüente. 

II – PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO IPTU: 
II.1 - Escopo 
II.1.1 - Fase I –  Correção da base de dados dos im óveis ca-
dastrados no período 1998 a 2000. 
Levantamento de campo para correção dos dados cadas trais 
de 122.938 unidades imobiliárias implantados no ban co de 
dados do Cadastro Imobiliário efetuadas no período 1998 a 

2000, análise, conciliação e sua implementação no S istema 
Informatizado de Tributação Municipal em 36 meses. 
II.I.2 - Fase II – Recadastramento Geral 
Levantamento de campo, apoiados por cartografia e m apea-
mento digital, para coleta de dados de terrenos e e dificações, 
análise, conciliação de dados e sua implementação n o Siste-
ma Informatizado de Tributação Municipal de aproxim ada-
mente 255.000 unidades em 60 meses, após conclusão da 
Fase I. 

5. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/ITBI: 
5.1 - Análise e emissão de parecer conclusivo em pr ocessos 
de restituição de indébito: 
5.1.1 - nos casos de não realização da transa-
ção......................................    5 pont os 
5.1.2 - nos demais casos .......................... ......  10 pontos 
5.2 - Análise, avaliação e emissão de parecer concl usivo em 
processos de revisão ou impugnação, sem vistoria  1 2 pontos 
5.3 - Análise, avaliação e emissão de parecer concl usivo em 
processos de revisão ou impugnação, com vistoria  1 7 pontos  
5.4 - Exame e cálculo do imposto devido por tor-
nas/reposições em partilhas constantes de processos  judici-
ais/administrativos........... 12 pontos  
5.5 - Lavratura de Auto de Infração   ............. ... 10 pontos 
5.6 - Lavratura de Auto de Infração por falta de cu mprimento 
de obrigação acessória, por infringência........ .. .. 5 pontos  
5.7 - Fiscalização e emissão de parecer conclusivo em pro-
cesso de não incidência (verificação de preponderân cia) 
............................................................... 20 pontos  
5.8 - Elaboração de laudo de avaliação de terre-
no.................................... 12 pontos  
5.9 - Vistoria 
.....................................................................................  5 pontos  
5.10 - Levantamento de dados em cartório – por ho-
ra............................... 4,35 pontos 
5.11 - Lançamento do tributo a partir da análise de  escrituras 
e outros documentos, por guia, desde que não pontua do por 
outro procedimento.............................   5  pontos 
5.12 - Qualquer outro parecer conclusivo, quando nã o pontu-
ado em outros procedimentos -..........  5 pontos 
6. TABELA ESPECÍFICA PARA A FAZENDA/ESTUDOS TRIBU-

TÁRIOS 
6.1 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos  itens 1, 
4, 5, 7 e 8 do art. 157 da Lei 041/03........10 pon tos  
6.2 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos  itens 2 e 
3 do art. 157 da Lei 041/03 ................... 10 pontos  
6.3 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção do ISS, referentes ao item 6 do 
art.157 da Lei 041/03............................ 1 0 pontos  
6.4 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção do ISS, referentes aos  item 9  
do artigo 157 da Lei 041/03..................... 10  pontos  
6.5 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção do IPTU, referentes ao s itens 1 
a 8 do artigo 194 da Lei 041/03............. 10 pon tos   
6.6 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção e não-incidência de Ta xas 
referentes aos itens 1 a 4 do artigo 255 da Lei 
041/03............................................... 10 pontos  
6.7 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de isenção e não-incidência de Ta xas 
referentes ao item 5 do artigo 255 da Lei 
041/03............................................... 10 pontos 
6.8 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de não-incidência do ITBI, refere ntes aos 
incisos I, II, III e VII do artigo 220 da Lei nº 
041/03.................................... 20 ponto s 
6.9 - Emissão de parecer conclusivo em processo de pedido 
de reconhecimento de não-incidência do ITBI, refere ntes aos 
incisos IV, V e VIII do art. 220 da Lei nº 
041/03............................................ 20 pontos 
6.10 - Emissão de parecer conclusivo em processo de  pedido 
de reconhecimento de isenção do ITBI, ref. aos inci sos I, V e 
VII do art. 223 da Lei nº 041/03..................  20 pontos  
6.11 - Emissão de parecer conclusivo em processo de  pedido 
de reconhecimento de isenção do ITBI, ref. aos inc.  II, III, IV e 
VI do art. 223 da Lei nº 041/03...............  20 pontos    



 

12  

 
6.12 - Emissão de certificado declaratório, desde q ue não 
pontuado em outro procedimento............. 5 ponto s  
6.13 - Análise referente a imóvel ao qual se apliqu e, num úni-
co processo, a mesma decisão adotada para o imóvel cuja 
inscrição cadastral nela se mencione em primeiro lu gar -  por 
inscrição adicional........................ 0,5 pon to  
6.14 - Emissão de parecer conclusivo em processo de  pedido 
de reconhecimento de imunidade da União, Estados, D istrito 
Federal, Municípios, templos, partidos políticos, e ntidades 
sindicais e de previdência privada ....... 20 ponto s  
6.15 - Emissão de parecer conclusivo em processo de  pedido 
de reconhecimento de imunidade de instituições de e ducação 
e de assistência social...................  20 pont os 
6.16 - Emissão de parecer conclusivo em processo de  consul-
ta e casos não previstos nesta Lei, classificados e m três ní-
veis de complexidade, a critério do Coordenador/Dir etor:  
6.16.1 – nível 1 -............    5 pontos 
6.16.2 – nível 2 -............ 10 pontos 
6.16.3 – nível 3 -................20 pontos 
6.17 - Elaboração de proposta de indeferimento de p lano. 5 
pontos 
6.18 - Formulação de exigência ou diligência para i nstrução 
de processos e outros expedientes, desde que não po ntuado 
em outro procedimento..............   5 pontos 
DECRETO Nº.001/2012.  

EMENTA: NOMEIA AS VIAS ARTERIAIS E 
COLETORAS MUNICIPAIS, CUJAS FAIXAS 
LINDEIRAS ESTÃO CLASSIFICADAS CO-
MO ZONAS AXIAIS (ZA-2) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita do Município de São Gonçalo, usando das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor; 

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complemen -
tar nº 19/2011, que delimitou as faixas lindeiras d as Rodovias 
Estaduais RJ-104 e RJ-106 e das Vias Municipais Art eriais e 
Coletoras ou de Penetração de Bairros; 

Considerando a necessidade de viabilizar os espaços  
urbanos vazios para implementação de uma política h abita-
cional que atenda às faixas de renda média e alta, sem prejuí-
zo para a classe trabalhadora com rendimentos entre  0 (zero) 
e 3 (três) salários e sem impactos ambientais negat ivos nas  
áreas consideradas de risco, 

DECRETA: 
Art. 1º. – Ficam nomeadas as Vias Arteriais e Colet o-

ras Municipais, cujas faixas lindeiras foram classi ficadas co-
mo Zonas Axiais (ZA-2), constantes do Anexo Único d este 
Decreto. 

Art. 2º. – Independentemente dos usos permitidos pe la 
legislação urbanística será tolerado o gabarito máx imo de 40 
m (quarenta metros) para os conjuntos de duas ou ma is uni-
dades habitacionais, dispostas em grupos verticais (edifícios 
de apartamentos ou conjuntos residenciais verticais  em con-
domínios - H2v) nas faixas lindeiras das Vias Munic ipais refe-
ridas, bem como das rodovias estaduais RJ – 104 e R J – 106. 

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de  sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

APARECIDA PANISSET 
Prefeita 

ANEXO ÚNICO 
VIAS ARTERIAIS E COLETORAS OU DE PENETRAÇÃO DOS 
BAIRROS COM FAIXAS LINDEIRAS CONSIDERADAS ZA-2 
(ZONA AXIAL). 

Abílio José de Mattos, Rua. João Damasceno, Rua. 

Acácio Raposo, Rua (Antiga Lacomba). João de Abreu, Est. 

Acácio, Cap., Rua João Manoel, Cap., Rua 

Adalberto Seixas, Rua. José Argeo Cruz Barroso, Rua. 

Agamenon Magalhães, Gov - Rua. José de Souza Porto, Estr. 

Agostinho Félix, Rua. José Manna Júnior, Rua. 

Alberto Torres, Dr., Rua. José Mendonça de Campos, Av. 

Albino Imparato, Dr., Rua. Lindolfo Fernandes, Rua. 

Alfredo Backer, Dr., Rua. Lúcio Tomé Feiteira, Dr., Av. 

Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Av. Luiz Paulo Guimarães, Vereador,Av. 

Amarante, Cel., Rua. Luzia, Sta.,Av. 

Anaia, do, Est. Maria Rita, Rua. 

Ary Parreiras, Comandante., Rua. Maricá, Av. - (Atual Jornalista Roberto Marinho). 

Barracão, do, Est. Maricá, Est. Velha - (Várzea das Moças) - Faixa Esquerda. 

Boqueirão Pequeno, Rua. Meneses, Estr. 

Clodomiro Antunes da Costa, Rua. Miguel, São, Av. 

Coelho, do, Est. Moreira César, Cel.,Rua 

Conceição, da, Est. Nilo Peçanha, Dr., Rua 

Covanca da Conceição, da, Est. Oliveira Botelho, Dr., Rua 

Dakar, Av. Pacheco, do, Est. 

Dalva Raposo, Rua. Paciência, Est. (Av. Abdias José dos Santos). 

Dezoito do Forte, Av. Paiva, Av. 

Domingos Damasceno Duarte, Rua. 
Pedrinhas, das,Est.(Atual Gov. Geremias de Matos 

Fontes) 

Edson, Av.(Atual Pres. Humberto de Alencar 

Castelo Branco) 
Pedro, São, Est. 

Eugênio Borges, Av - (RJ-106). Penna Boto, Alm.,Av. 

Feliciano Sodré, Rua. 
Pereira de Andrade, Rua (Subtrecho da Estrada Guaxindi-

ba). 

Floriano Peixoto, Mar.,Rua. Pio Borges, Dr., Rua. 

Francisco Azeredo Coutinho, Av. Porcíuncula, Dr., Rua. 

Francisco Portela, Rua. Porto da Madame, Av. 

Getúlio Vargas, Dr., Rua. Raul Veiga, Est. 

Gianeli, Rua. Rodrigues da Fonseca, Rua. 

Gradim, Dr., Rua. Sá Carvalho, Rua. 

Guaxindiba, Est. Sacramento. Estr. 

Guilherme dos Santos Andrade, Rua. Salvatori, Rua. 

Imboaçú, Est. São Paulo, Av.(Atual Humberto Soeiro de Carvalho) 

Isabel, Sta. Estrada. Sebastião Leme, Card.,Av. 

Itaitindiba, de, Est. Sítio da Pedra, Estr. 

Itaúna, Visconde de, Rua. Tomé, São, Est 

Joaquim de Oliveira, Av. Vicente Lima Cleto, Rua. 

Observações: 
A Estrada do Anaia tem três subtrechos assim deno-

minados: Av. Maria dos Anjos Costa; Av. Profª. Aída  de Souza 
Faria e Av. George Savalla Gomes (O Carequinha); 

A antiga Estrada Boqueirão Pequeno – é atualmente a  
Argeu de Almeida Soares; 

A Estrada das Pedrinhas – é atualmente a Av. Gover-
nador Geremias de Mattos Fontes; 

A Avenida Édson – é atualmente a Avenida Humberto 
de Alencar Castelo Branco (Marechal); 

A Estrada Engenho do Roçado – é atualmente a Rua 
Vereador Luiz Paulo Guimarães; 

A Avenida Porto da Madame – é atualmente a Av. Luiz  
da Silveira Macedo. 
DECRETO Nº.002/2012.  

EMENTA: CRIA COMISSÃO PARA REVI-
SÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita do Município de São Gonçalo, usando das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor; 

Considerando a urgente necessidade de adequar a 
nossa legislação urbanística às demandas do mercado  imobi-
liário e às condições ambientais do nosso Município ; 

Considerando que não basta apenas estabelecer crité -
rios de zoneamento, controlar gabaritos e taxa de o cupação; 

Considerando que, também, é preciso observar que 
um processo de adensamento controlado, deve levar e m con-
ta a ação e os objetivos da iniciativa privada de m aneira rea-
lista, para não inviabilizar os resultados econômic os dos em-
preendimentos; 

Considerando, finalmente, que São Gonçalo precisa 
criar alternativas de qualidade para novos projetos  habitacio-
nais que atendam a todas as demandas de faixa de re nda e 
que a população precisa se sentir atraída por bairr os da peri-
feria, como Maria Paula, Rio do Ouro, Várzea das Mo ças, Ipií-
ba, dentre outros; 

DECRETA: 
Art. 1º. – Fica instituída a Comissão para Revisar e A-

tualizar a Legislação Urbanística do Município de S ão Gonça-
lo, constituída pelas Leis Complementares de Uso e Ocupa-
ção do Solo Urbano, de Parcelamento do Solo Urbano e o 
Código de Edificações, bem como regulamentá-las, se  neces-
sário. 

Art. 2º. – Compõem a Comissão referida no artigo an -
terior os seguintes Membros, sob a presidência do S ubsecre-
tário de Licenciamento e Fiscalização Urbana (SUSEU RB): 

1.Jomar Coelho----------------------Matrícula nº.: 99.601 
2.Jorge Azeredo Coutinho ------Matrícula nº.: 94.38 2 
3.Claudio Augusto Ribeiro ------Matrícula nº.: 12.7 36 
4.Daniele Oliveira e Santos -----Matrícula nº.: 102 .766 
5.Cristiane Pereira Arêas --------Matrícula nº.: 10 8.321 

Art. 3º. – O Presidente da Comissão ora criada e de -
mais membros farão jus a “jeton” de presença, corre sponden-
te a 10 (dez) UFISG por reunião. 

Art. 4º. – Qualquer membr o da referida Comissão, 
conforme o art. 2º., que, sem justo motivo faltar a  03 (três) 
reuniões consecutivas será substituído. 
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Art. 5º. – O prazo para conclusão dos trabalhos é d e 

60 (sessenta) dias, contados da data de publicação deste 
Decreto. 

Art. 6º. – Este Decreto entrará em vigor na data de  sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

APARECIDA PANISSET 
Prefeita 

Nomeia: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, GASPAR ANTONIO D E 
MELLO para exercer o cargo em comissão de Superviso r – 
Símbolo DAS-1, na Secretaria Municipal de Infraestr utura e 
Urbanismo, em substituição a Rosimar dos Santos Mar ins – 
mat.: 108994. 
Port. nº 024/2012. 
Nomeia: 
a contar de 27 de dezembro de 2011, CLAUDIA DA CRUZ  MO-
ÇO – MAT.: 18143, para exercer a função gratificada  de Su-
pervisor – Símbolo FG-1, na Secretaria Municipal de  Educa-
ção, em substituição a Lidiane da Costa Silva – mat .: 18755. 
Port. nº 025/2012. 
Exonera: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, ADRIANA CABRAL P EREI-
RA DE ARAUJO – MAT.: 19910, da função de Diretora A djunta 
da E. M. Pref. Nicanor Ferreira Nunes, da Secretari a Municipal 
de Educação. 
Port. nº 026/2012. 
Exonera: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, WILLIAM OLIVEIRA  DA 
SILVA – MAT.: 108130, do cargo em comissão de Asses sor I – 
Símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal de Infraestr utura e 
Urbanismo. 
Port. nº 027/2012. 
Nomeia: 
a contar de 01 de dezembro de 2011, MARCELLE AMARAL  
ALBERNAZ DA COSTA SILVA – MAT.: 19383, para exercer  a 
função gratificada de Supervisor – Símbolo FG-1, na  Secreta-
ria Municipal de Educação, em substituição a Wagner  Rodri-
gues Ventura – mat.: 7657. 
Port. nº 028/2012. 
Nomeia: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, BENEDITO JOSE DE  A-
BREU, para exercer o cargo em comissão de Assessor I– 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Infraestr utura e 
Urbanismo, em substituição a Willian Oliveira da Si lva – mat.: 
108130. 
Port. nº 029/2012. 
Exonera: 
a contar de 16 de dezembro de 2011, MONICA CARDOSO DE 
LUCA DE CARVALHO – MAT.: 106592, do cargo em comiss ão 
de Chefe de Setor – Símbolo DAS-3, da Secretaria Mu nicipal 
de Educação. 
Port. nº 032/2012. 
Nomeia: 
a contar de 28 de dezembro de 2011, LUIZ CARLOS TES TAHY 
GERK, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor – 
Símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de Educação,  em 
substituição a Monica Cardoso de Luca de Carvalho –  mat.: 
106592. 
Port. nº 033/2012. 
Nomeia: 
a contar de 16 de dezembro de 2011, MONICA CARDOSO DE 
LUCA DE CARVALHO – MAT.: 106592, para exercer o car go 
em comissão de Diretor de Divisão – Símbolo DAS-5, na Se-
cretaria Municipal de Educação, em substituição a L uis Felipe 
Gonçalves Castro – mat.: 109320. 
Port. nº034/2012. 
Exonera: 
a contar de 27 de dezembro de 2011, ROSANE DOS SANT OS 
CANUTO – MAT.: 14663, da função de Diretora da E. E . M. 
Menino Jesus, da Secretaria Municipal de Educação. 
Port. nº 035/2012 
Nomeia: 
a contar de 27 de dezembro de 2011, MONICA ALVARENG A 
OROSA RODRIGUES – MAT.: 11290, para exercer a funçã o de 
Diretora da E. E. M. Menino Jesus, da Secretaria Mu nicipal de 
Educação, em substituição a Rosane dos Santos Canut o – 
mat.: 14663. 

Port. nº 036/2012. 
Exonera: 
a contar de 03 de janeiro de 2012, KAMILA DE LIMA R AMIRES 
CAMARGO – MAT.: 106692, do cargo em comissão de Sub -
chefe de Setor – Símbolo DAS-2, da Secretaria Munic ipal de 
Saúde. 
Port. nº 037/2012. 
Nomeia: 
a contar de 03 de janeiro de 2012, CAMILA SILVA PIN HEIRO, 
para exercer o cargo em comissão de Subchefe de Set or – 
Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Saúde, em  substi-
tuição a Kamila de Lima Ramires Camargo – mat.: 106 692. 
Port. nº 038/2012. 
Exonera: 
a contar de 22 de dezembro de 2011, NELSON CARVALHO  – 
MAT.: 102282, do cargo em comissão de Chefe de Seto r – 
Símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Infraestr utura e 
Urbanismo 
Port. nº 039/2012. 
Nomeia: 
a contar de 22 de dezembro de 2011, os servidores a baixo 
relacionados, na Secretaria Municipal de Infraestru tura e Ur-
banismo. 

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO  MAT. 

LEONARDO JULIO BORGES SUPERVISOR DAS-1 
JHONATAM 
CORREA DE 
OLIVEIRA 

105368 

WILLIAM DA SILVEIRA 
ROLEMBERG 

CHEFE DE 
SETOR DAS-3 NELSON CAR-

VALHO 102282 

Port. nº 040/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de dezembro de 2011, ANDRE LUIZ DE S OUZA 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Subc hefe 
de Setor – Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal d e Infraes-
trutura e Urbanismo, em substituição a Marcia Crist ina Mene-
zes Soares – mat.: 108324. 
Port. nº 041/2012 
Exonera: 
a contar de 01 de dezembro de 2011, ISAIAS ALVES DE  LIRIO 
– MAT.: 30306, do cargo em comissão de Chefe de Set or – 
Símbolo FAS-03, da Fundação Municipal de Apoio e As sistên-
cia à Infância e à Adolescência de São Gonçalo. 
Port. nº 042/2012 
Nomeia: 
a contar de 01 de dezembro de 2011, SUZANA GRACIANA  
PEREIRA DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Setor – Símbolo FAS-03, na Fundação Munici pal de 
Apoio e Assistência à Infância e à Adolescência de São Gon-
çalo, em substituição a Isaias Alves de Lirio – mat .: 30306. 
Port. nº 043/2012. 
Exonera: 
a contar de 03 de janeiro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, do cargo em comissão de Chefe de Setor – Símbolo 
DAS-3, da Secretaria Municipal de Administração. 

MAT. NOME 

102405 LEILA RIBEIRO MONTEIRO 

101548 JOÃO CARLOS NUNES FERREIRA 

101565 ROSIMERE ALVES MESQUITA 

Port. nº 044/2012 
Exonera: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, da Secretaria Municipal de Desenvolviment o Regi-
onal.  

MAT. NOME CARGO SIMB. 

99157 ELIZABETH DOS SANTOS SUBSECRETÁRIO SSM 

107994 JOSE JUSTINO PEREIRA FILHO SUBDIRETOR DE 
DIVISÃO DAS-4 

108731 LILIA SILVA CASTRO CHEFE DE SETOR DAS-3 

107947 RICHARD WAGNER ABRANTES 
MARINS SUBCHEFE DE SETOR DAS-2 

Port. nº 045/2012. 
Nomeia: 
a contar de 02 de janeiro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, na Secretaria Municipal de Desenvolviment o Regi-
onal.  

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO  MAT. 
ALEXANDRE SILVA DE 
AGUIAR SUBSECRETÁRIO SSM ELIZABETH DOS 

SANTOS 99157 

CIRLEA DOS SANTOS 
ROLA 

SUBCHEFE DE 
SETOR DAS-2 

RICHARD WAG-
NER ABRANTES 
MARINS 

107947 

SAMUEL COUTINHO DE 
BRITO CHEFE DE SETOR DAS-3 LILIA SILVA 

CASTRO 108731 

WAGNER SALES RIBEIRO SUBDIRETOR DE DAS-4 JOSE JUSTINO 107994 



 

14  

 
DIVISÃO PEREIRA FILHO 

Port. nº 046/2012. 
Nomeia: 
a contar de 03 de janeiro de 2012, os servidores ab aixo rela-
cionados, para exercer o cargo em comissão de Diret or de 
Divisão – Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de  Adminis-
tração. 

MAT. NOME EM SUBSTITUIÇÃO MAT. 

102405 LEILA RIBEIRO MONTEIRO CLAUDIA BARBARA SAM-
PAIO DOS SANTOS 99730 

101548 JOÃO CARLOS NUNES FER-
REIRA 

ROSANA SANTOS DA SILVA 
FRANÇA 107149 

101565 ROSIMERE ALVES MESQUITA ANDREIA DA COSTA MA-
CHADO 106534 

Port. nº 047/2012. 
Nomeia: 
a contar de 03 de janeiro de 2012, RENATO GOMES – M AT.: 
5531, para exercer a função gratificada de Diretor de Divisão – 
Símbolo FG-5, na Secretaria Municipal de Administra ção, em 
substituição a Adriana Marins Maciel – mat.: 105875 . 
Port. nº 048/2012. 
PORTARIA Nº 01/2012/CG, de 03 de janeiro de 2012.  

Designa a composição da Comissão de Avaliação I-
mobiliáripara fins de Desapropriação para o ano de 2012. 

O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE,  no uso das a-
tribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da L ei Orgânica 
do Município e pelo Decreto nº 133 de 01 de maio de  2009, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor  a 

Comissão de  Avaliação Imobiliária com objetivo de avaliar os 
bens imóveis em processo de desapropriação no âmbit o do 
Município de São Gonçalo no período de 01 de janeir o a 31 de 
dezembro de 2012. 

Presidente - Elias da Silva Cavalcanti -  matrícula  nº 
105.698 
Membro - Cláudia Silva Tavares – matrícula n.º 14.9 08 
Membro - Ângela Soledade Lima _  matrícula n.º 
18.364 
Membro - Carlos Edmar de Souza Licurgo - matrícula 
n.º11.123 
Membro – Maria Aparecida Furlani – matrícula nº 
16.032 
Art. 2º – Fica concedida gratificação especial, a t ítulo 

de “jeton”, conforme Lei nº 327/2011, aos membros d esta 
Comissão, no  valor  correspondente  a  10  (dez)  UFISG's, 
por reunião, até o máximo de 05 (cinco) reuniões me nsais.  

Paragrafo Único – Fica acrescido, a título de repre sen-
tação, a gratificação de Presidente,  40% (quarenta ) por cento.  

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de  sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeir o de 2012. 

EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA ABREU 
Secretário Chefe de Gabinete 

SEMAD 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de  Homolo-
gação do Concurso Público datado de 24 de agosto de  2011, 
CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos  
Humanos da SEMAD, os candidatos classificados de ac ordo 
com os cargos, dia e horário abaixo:  
FISCAL DE OBRAS 
Dia 09 de JANEIRO de 2012 às 10h00M 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

1824898 SEBASTIÃO FALCÃO GONÇALVES 1 

1828193 WAGNER DUARTE ARAUJO MATTOS 2 

1801007 ALEXANDRE JOSE DOMINGUES BARBOSA 3 

1807761 EDSON DA SILVA MONTEIRO 4 

1811668 HILMAR ALMEIDA DE SOUZA 5 

1809011 EUCLIDES SILVA NETO 6 

1802520 ANDRE GUSTAVO FELIX PINTO 7 

1809878 FERNANDA MALINOSKY COELHO DA ROSA 8 

1804614 CARLOS RENATO DE MELLO POCHACZVSKY 9 

1813522 JORGE LUIZ SOARES BACHUR 10 

1813653 JOSE EVANDRO DA SILVA 11 

1816844 LUIZ DÂNGELO DOS REIS MACHADO 12 

1809232 FABIANA MARQUES MUNIZ 13 

1804504 CARLOS EDUARDO MACEDO MARTINS 14 

1804034 CAIO TRAVANCAS ALHO 15 

1808551 ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS 16 

1827816 VICTOR FLORIANO DOS SANTOS 17 

1810256 FLAVIO DE GASPERIS BOTTICINI 18 

1815208 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 19 

1805633 CLEBER DA SILVA SANTOS 20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 03 de janei -
ro de 2012. 

MARCO RODRIGUES 
Secretário de Administração 

SEMFA 
PORTARIA  SEMFA Nº. 002/2012 DE 03 DE JANEIRO DE 20 12. 

DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAR JUNTO 
ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
INDIRETA E OS FUNDOS MUNICIPAIS PARA A 
ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHA-
MENTO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 
2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA no uso de 
suas atribuições legais. 

Considerando a necessidade de orientação e treina-
mento dos servidores das diversas Unidades que serã o res-
ponsáveis pela elaboração das peças orçamentárias e  pela 
execução e acompanhamento do Orçamento do exercício  de 
2012, em função do início do processo de descentral ização 
orçamentária; 

Considerando a necessidade de padronização dos 
procedimentos orçamentários. 

RESOLVE: 
Art. 1º – Ficam designados os servidores abaixo lis ta-

dos, em conjunto com os representantes indicados pe las 
Unidades, para responderem pela elaboração das peça s or-
çamentárias e pela execução e acompanhamento do Orç a-
mento do exercício de 2012. 

Adriano Regoto Rodrigues – matrícula nº  20.649 - F IASG, 
SEMEL, FASG, SECULTUR, FUMIA, FMD e FMT   
André da Mata Ferreira – matrícula nº 97.410 - SEMT RAB 
Geysa Freire Lessa Lopes – matrícula nº 20.289 - SM DS, 
FMAS e FMAD 
Karine Tomaz Veiga – matrícula nº 21.054 - SEMED 
Marceline Cabral Badu de Araujo Ferreira – matrícul a nº 
20.985 - SEMSEP, SEMTRAN e FUNDEC 
Nazaré Klem de Siqueira – matrícula nº 95.472 - SEM IURB 
Rosângela Borges Cunha de Souza – matrícula nº 20.2 87 - 
SEMED 
Simone dos Santos Vieira – matrícula nº 99.784 - FU M-
PARJ 

Art. 2º – Para as Unidades que tiveram servidores d e-
signados pela Secretaria Municipal de Fazenda, some nte se-
rão aceitos e executados, na Coordenadoria de Plane jamento 
e Orçamento, procedimentos orçamentários que conten ham o 
visto destes servidores. 

Parágrafo Único – Para  as  Unidades  não  enquadra -
das no artigo 1º, obrigatoriamente, todos os proced imentos 
orçamentários deverão constar a assinatura de um re presen-
tante orçamentário indicado. 

Art. 3º - Os casos excepcionais serão analisados pe lo 
Secretário Municipal de Fazenda, com o apoio da Coo rdena-
doria de Planejamento e Orçamento. 

 Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data d e sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro 
de 2012 e revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZEN-
DA, EM 03 DE JANEIRO DE 2012. 

Antônio Domingues Moreno Filho 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMTRAN 
RESOLUÇÃO nº002 /SEMTRAN/ 2012 

FIXA CALENDÁRIO, EXERCÍCIO 2012, PARA 
VISTORIA ANUAL DE ÔNIBUS DE EMPRESAS 
QUE OPERAM LINHAS MUNICIPAIS. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no 
uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o que dispõe a LEI 218/09 – Regula-
mentando o Serviço de Transporte Coletivo de Passag eiros 
por ônibus do Município de São Gonçalo. 

RESOLVE 
Art.1º-Fixar as datas para o CREDENCIAMENTO e a 

VISTORIA do exercício de 2012, dos veículos das emp resas 
que operam linhas municipais de ônibus, obedecendo ao 
seguinte período: 
- Credenciamento: 
Data: 01/02/2012 a 02/03/2012 
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Serão necessários os seguintes documentos: 
1.1-Fotocópia autenticada do contrato social e suas  altera-
ções atualizadas até a presente data; 
1.2-Relação da frota atual discriminando os seguint es dados: 

a) nº de ordem de cada veículo, obedecendo a se-
qüência numérica; 
b) nº do chassi de cada veículo; 
c) nº do renavam de cada veículo; 

1.3-Fotocópia do CRLV 2012 ou 2011 com comprovante de 
pagamento do IPVA/2012; 
1.4-Recolhimento da taxa anual de vistoria no valor  de 05 
UFISG para cada veículo, mediante DARM expedido por  esta 
SEMTRAN, discriminando os carros por número de orde m; 
1.5-Fotografia ou layout de um veículo (frente, lat erais e tra-
seira) para demonstrar o padrão utilizado pelas ope radoras, 
não sendo aceito mais de um layout por empresa; 
1.6-As empresas operadoras deverão comprovar a prop rieda-
de dos veículos, bem como demonstrar o emplacamento  dos 
mesmos no município de São Gonçalo.  
2 – Calendário de Vistoria: 
2.1-12/03/12 a 13/04/12 – Veículos das empresas: Vi ação Rio 
Ouro Ltda, Viação Galo Branco Ltda e Viação Estrela  Ltda. 
2.2-16/04/12 a 18/05/12 – Veículos das empresas: Ic araí Auto 
Transporte Ltda e Viação Mauá; 
2.3-21/05/12 a 22/06/12 – Veículos das empresas: Au to Ônibus 
Alcântara Ltda e Transporte Turismo Rosana Ltda; 
2.4-25/06/12 a 27/07/12 – Veículos das empresas: Ex presso 
Tanguá Ltda e Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense Ltd a. 

Art.2º - Os veículos a serem vistoriados deverão te r a 
idade máxima de 12 (doze) anos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As catracas ou roletas dos veí-
culos deverão dar condições de acesso às gestantes e pes-
soas obesas. 

Art.3º - A vistoria será realizada na garagem das r es-
pectivas empresas, nos dias e horários previamente estabele-
cidos por esta SEMTRAN, de acordo com o calendário citado 
no artigo 1º, item 2. 

Art.4º - O selo de vistoriado para o exercício do a no de 
2012, após avaliação fiscal, será afixado no pára-b risa dos 
veículos, na parte interna e do lado superior direi to, com vali-
dade até a vistoria referente ao exercício seguinte .  

Art.5º - Os veículos reprovados serão submetidos a 
nova vistoria para avaliação das pendências, dentro  do prazo 
previsto no artigo 1º, item 2. 

Art.6º A programação a que se refere esta RESOLU-
ÇÃO deverá ser estritamente respeitada, salvo por r azões de 
acidente com o veículo. 

Art.7º - O descumprimento do disposto nesta RESO-
LUÇÃO acarretará a aplicação das sanções previstas nas 
normas disciplinares da LEI Nº218/09. 

Art.8º - A presente RESOLUÇÃO entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em  contrá-
rio. 

São Gonçalo, 03 de janeiro de 2012. 
MAURO ASSAD COUTO 

Secretário Municipal de Transportes 
RESOLUÇÃO N.º 099/SEMTRAN / 2011 

FIXA NOVO CALENDÁRIO REFERENTE À RE-
NOVAÇÃO DE LICENÇA, EXERCÍCIO 2012, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS 
(TÁXI). 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 
SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, com  base 
no Decreto 070/92 que regulamenta a prestação do se rviço de 
táxi no Município de São Gonçalo, bem como a Portar ia 
009/SEMTRAN/2006 que dispõe sobre os procedimentos ad-
ministrativos do serviço de táxi; 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Fixar datas para o procedimento de reno va-

ção de licença, exercício ano 2012, para os táxis, cadastrados 
na Secretaria Municipal de Transportes de São Gonça lo. 

Artigo 2º - A renovação de licença que trata o arti go 
anterior, dar-se-á em duas etapas, conforme segue: 

Etapa I: Formalização de requerimento, junto a Secr e-
taria Municipal de Transportes, observando calendár io e do-
cumentos especificados abaixo:  
CALENDÁRIO: 

NÚMERO DE PERMISSÃO (Autonomia)            Prazo 
001 a 120                                                  05/03/2012 a 09/03/2012 
121 a 240                                                 12/03/2012 a 16/03/2012 
241 a 360                                                 19/03/2012 a 23/03/2012 
361 a 480                                                 26/03/2012 a 30/03/2012 
481 a 600                                                 02/04/2012 a 05/04/2012 
601 a 720                                                 09/04/2012 a 13/04/2012 
721 a 761                                                 16/04/2012 a 20/04/2012 
DOCUMENTOS: 
a) DARM comprovando o pagamento da taxa referente r eno-
vação de licença, no valor de 02 UFISG’s.  
b) Original e cópia da Carteira Nacional de Habilit ação válida e 
de acordo com a lei 10.350/2001; 
c) Original e Cópia do comprovante de residência; 
d)Original e cópia do cartão de autônomo ou declara ção de 
inscrição como motorista autônomo expedido pela Sec retaria 
Municipal de Fazenda; 
e) Original e cópia do CRLV 2012 ou 2011, se a data  para a-
presentação do veículo prevista na etapa II, for an terior àque-
la prevista no calendário para licenciamento 2012 d o DE-
TRAN-RJ; 
f) Original e cópia do certificado de aferição do t axímetro ex-
pedido pelo IPEM, atualizado; 
g) Foto colorida recente do permissionário no taman ho 3x4; 
h) Comprovante de Recolhimento da Contribuição Sind ical; 
i) Cópia da inscrição como segurado do Instituto Na cional de 
Seguridade Social - INSS, como taxista autônomo, de  acordo 
com a lei 12.468/2011. 
Etapa II: Vistoria do veículo: 
NÚMERO DE PERMISSÃO (Autonomia)                     Datas 
001 a 080                                               08/05/2012 e 11/05/2012 
081 a 161                                               15/05/2012 e 18/05/2012 
162 a 242                                               22/05/2012 e 25/05/2012 
243 a 323                                               29/05/2012 e 01/06/2012 
324 a 404                                               12/06/2012 e 15/06/2012 
405 a 485                                               19/06/2012 e 22/06/2012 
486 a 566                                               26/06/2012 e 29/06/2012 
567 a 647                                               03/07/2012 e 06/07/2012 
648 a 728                                               10/07/2012 e 13/07/2012 
729 a 761                                               17/07/2012 e 20/07/2012 

Artigo 3º - A vistoria será realizada na Garagem da  
Prefeitura, à Rua Sá Carvalho, nº. 686, Centro,  na s datas pre-
vistas, no horário das 09h 30min às 12h e 13h 30min  às 16h; 

Artigo 4º - A vistoria somente será realizada media nte 
o processo que deferiu a renovação de licença 2012 e com a 
presença do permissionário ou de seu procurador com  o de-
vido instrumento legal, com data do ano corrente; 

Artigo 5º - Os veículos não aprovados na vistoria p re-
vista no calendário serão notificados com prazo de 15 (quin-
ze) dias para sanar a(s) pendência(s). 

§ 1º - Diante da impossibilidade de regularização d a 
exigência descrita na notificação, o permissionário  deverá 
apresentar, antes do término do prazo estabelecido no caput, 
justificativa e requerimento para prorrogação do me smo. 

§ 2º - Em caso de deferimento da justificativa refe rida 
no parágrafo anterior, o prazo poderá ser prorrogad o, uma 
única vez, por 15 (quinze) dias. 

Artigo 6º - A não observância ao disposto nesta Res o-
lução, sujeitará o permissionário às sanções previs tas no 
Decreto 070/92. 

Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data  de 
sua publicação, revogando-se as disposições em cont rário. 

São Gonçalo,  02/01/2012 
MAURO ASSAD COUTO 

Secretário Municipal de Transportes 
RESOLUÇÃO Nº. 0102/SEMTRAN/2011.  

EMENTA: DISPÕE SOBRE A “CESSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE” DA 
PERMISSÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVI-
ÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O USO DE 
TÁXI (ALUGUEL). 

O Secretário Municipal de Transportes, no uso de su -
as atribuições legais, 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Tornar pública a relação do permissioná rio 

que realizou procedimento de transferência e cessão  de titu-
laridade, na regularização da permissão, em conform idade 
com artigo 4º do decreto 421/1995. 
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PERMISSIONÀRIO PROCESSO SEMTRAN  

 
PERMISSÃO 

MARIA VALDIRENE SAMPAIO DE SOUZA 1161/2011 0201 

Artigo 2º – O permissionário da prestação de serviç o 
de transporte individual de passageiros, mediante o  uso de 
táxi, fica obrigado a utilizar a permissão dentro d o prazo má-
ximo de 06 (seis) meses, a contar da data da public ação do 
ato de permissão, sob pena de cancelamento automáti co da 
licença, em conformidade com artigo 3º do Decreto n º. 

421/1995.   
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data  de 

sua publicação, revogando-se disposições em contrár io.  
São Gonçalo, 27 de dezembro de 2011. 

MAURO ASSAD COUTO 
Secretário Municipal de Transportes. 

RESOLUÇÃO Nº 103 /SEMTRAN / 2011 
FIXA CALENDÁRIO PARA VISTORIA ANUAL 
DO EXERCÍCIO DE 2012 DOS VEICULOS QUE 
OPERAM O SERVIÇO DE TRANSPORTE ES-
COLAR. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 
SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, com  base 
no Decreto 124/98 que regulamenta o serviço de tran sporte de 
escolares,   

RESOLVE: 
Art. 1º– Fixar as datas para o procedimento da vist oria 

anual, CREDECIAMENTO e a VISTORIA do exercício de 2 012, 
dos veículos destinados ao Transporte Escolar cadas trados 
na SEMTRAN (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
DE SÃO GONÇALO):  
1- Credenciamento:  
Data: 06/02/2012 à 23/03/2012 
Os processos deverão ser protocolizados no protocol o geral 
com os seguintes documentos: 
1.1-Estabelecimentos de Ensino e Empresas: 
a) Cópia do CRLV 2012 ou 2011 com IPVA 2012 pago; 
b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação “Categ oria D” do 
motorista; 
c) Documento de Arrecadação Municipal (DARM) compro ba-
tório de recolhimento de 05(cinco) UFISG por veícul o; 
d) Cópia da certidão criminal/penal do motorista e auxiliar 
(validade 05 anos); 
e) Cópia de alteração contratual, em caso de ter ha vido algu-
ma alteração; 
f) Uma fotografia 3X4 de cada motorista. 
g) Certificado da vistoria do cronotacógrafo no Inm etro refe-
rente ao ano de 2011 ou 2012, de acordo com a tabel a do In-
metro. 
1.2- Autônomos: 
a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação “Categ oria D” 
válida e de acordo com a Lei 10.350/2001(discrimina ndo ativi-
dade remunerada); 
b) Cópia do Cartão de Autonomia; 
c) Cópia do CRLV 2012 ou 2011 com IPVA 2012 pago; 
d) Cópia do Seguro APP em favor de terceiros, por d anos 
pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não,  sendo o 
valor não inferior ao DPVAT; 
e) Cópia da certidão criminal/penal do motorista e auxiliar 
(validade 05 anos); 
f) Uma fotografia 3X4 do motorista. 
g) Documento de Arrecadação Municipal (DARM) compro ba-
tório de recolhimento de 05(cinco) UFISG por veícul o. 
h) Certificado da vistoria do cronotacógrafo no Inm etro refe-
rente ao ano de 2011 ou 2012, de acordo com a tabel a do In-
metro. 
2-  Calendário de Vistoria:  
Data:  02/04/2012 à 29/06/2012 

Art. 2º- Os Autônomos e Escolas não poderão apre-
sentar débitos de vistorias anteriores.  

Art. 3º- A vistoria do veiculo citado em processo s erá 
realizada no pátio da Secretaria de Transportes, no s meses de 
março à junho  de 2012, mediante agendamento prévio. 

Art. 4º- Na vistoria será exigido o selo e lacre do  Inme-
tro no cronotacógrafo, relativa ao ano de 2012 ou 2 011, de 
acordo com a tabela de vistoria do Inmetro. 

Art. 5º – Somente serão vistoriados os veículos que  ti-
verem com toda documentação de acordo com esta Port aria.  

Art 6º - Os veículos não aprovados na vistoria prev ista 
no calendário serão notificados com prazo de 15 (qu inze) dias 
para sanar a(s) pendência(s). 

§ 1º - Diante da impossibilidade de regularização d a 
exigência descrita na notificação, o autorizatário deverá apre-
sentar, antes do término do prazo estabelecido no c aput, jus-
tificativa e requerimento para prorrogação do mesmo .   

§ 2º - Em caso de deferimento da justificativa refe rida 
no parágrafo anterior, o prazo poderá ser prorrogad o, uma 
única vez por mais 15 (quinze) dias.  

Art. 7º- A não observância ao disposto nesta Resolu -
ção, sujeitará o autorizatário às senções previstas  no decreto 
124/98. 

Art. 8º- Esta Resolução entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em contrár io. 

São Gonçalo, 28 de dezembro de 2011. 
MAURO ASSAD COUTO 

Secretário Municipal de Transportes 

SEMIURB 
CORRIGENDA 

EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Partes: Município de São Gonçalo e a empresa Real R efor 
Engenharia Ltda, objeto “Contratação de Empresa Esp eciali-
zada para Obras de Reforma  Geral  da Unidade Escol ar E.M. 
Lúcio Thomé Feiteira”, publicado em 29 de Dezembro de 
2011, no jornal O São Gonçalo. 

Onde se lê: “PT 158.025,132077.12.361.2042.2001”. 
leia-se:” PT 2027.12.361.2042.2001”. 

VALMIR BARROS DE OLIVEIRA 
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo 

SUBCOMP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial para Elaboração de Registro de Pr eços nº 
005/2012. 
Processo nº. 49.099/2011. Objeto: fornecimento e in stalação 
de ar condicionado tipo Split. O Município de São G onçalo 
torna público que realizará, no dia 23/01/2012, às 10:00 horas, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, o cert ame 
licitatório do Pregão em epígrafe, para elaboração de registro 
de preços. Maiores informações poderão ser obtidas na Sub-
secretaria de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano  Sodré 
nº 100, térreo, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 à s 16:30 
horas, ou pelo telefax nº (0xx21) 2199-6441/2199-63 29. 

Eudeir Martins da Silva 
Pregoeiro 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato PMSG 085/2011 – Convite nº. 018/2011 - Par tes: Mu-
nicípio de São Gonçalo CNPJ: 28.636.579/0001-00 e E TECNO-
PLAN- SERVIÇOS TÉCNICOS PLANEJADOS E REPAROS EM 
GERAL LTDA. C.N.P.J. 39.847.249/0001-72. Objeto: pr estação 
de serviços de engenharia para construção de 472 se pulturas 
no Cemitério de São Miguel, no bairro São Miguel, M unicípio 
de São Gonçalo – RJ.  
Valor de R$ 129.989,06 (cento e vinte e nove mil no vecentos e 
oitenta e nove reais e seis centavos). Dotação Orça mentária 
PT 2022.04.452.2111.2003; ND 4.4.90.51.00 e FT 00. Funda-
mento: Lei nº. 8.666/93. Proc. Nº. 5134/2010.  
Omitido no Jornal do dia 28.11.2011 

CORRIGENDA 
Na publicação do dia 03/01/12, relativo a EXTRATO D E CON-
TRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 – UNIDADE EXE-
CUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL 
PRESIDENTE CATELLO BRANCO, onde se lê: “Convite nº.  
001/2011”, leia-se: “Tomada de Preços nº. 001/2011” .  

CORRIGENDA 
Na publicação do dia 03/01/12, relativo a EXTRATO D E CON-
TRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 – UNIDADE EXE-
CUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL 
ESTEPHÂNIA DE CARVALHO, onde se lê: “Convite nº. 
001/2011”, leia-se: “Tomada de Preços nº. 001/2011” .  

CORRIGENDA 
Na publicação do dia 03/01/12, relativo a EXTRATO D E CON-
TRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 – UNIDADE EXE-
CUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL 
IRENE BARBOSA ORNELLAS, onde se lê: “Convite nº. 
001/2011”, leia-se: “Tomada de Preços nº. 001/2011” .  
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