
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria Municipal de Gestão e Governo 

 

Ilmo Sr. 

Vereador Aurélio  Inácio Schmidt  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 
Nesta Cidade 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

MENSAGEM Nº 030/2015       

 
 

Prezado Senhor, 

 

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que ”Institui o 

Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF e estabelece as diretrizes para a definição de metas de arrecadação e 

operacionais, visando à melhoria quantitativa, qualitativa e de resultados nas atividades tributárias e fiscais 

do Município.”, para apreciação dessa Casa. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a criação do Prêmio de 

Produtividade Fiscal - PPF, devida aos Fiscais Tributários pelo atingimento das metas de arrecadação 

tributária. 

Pretende substituir o Prêmio de Produtividade instituído pela Lei 

Municipal número 5.153/2002 que, de forma sucinta, é embasada na constituição de créditos tributários e 

apurados de forma individual, e que representa o percentual de 175% (cento e setenta e cinco por cento) 

sobre o vencimento básico da categoria.  

A modificação pretendida por este projeto está substancialmente 

relacionada ao fato de que o PPF passa a incidir sobre a receita efetivamente arrecadada, tornando-a mais 

eficiente no que tange ao objetivo de elevação da arrecadação, pois, terá como base o atingimento das 

metas de arrecadação instituída pela Comissão Fiscal.  

Esta nova metodologia de premiação por produtividade teve sua 

construção embasada na legislação estadual que tem enfoque na fiscalização preventiva por parte da 

fiscalização de ICMS.  O Projeto de Lei foi confeccionado conforme os tributos municipais e a realidade 

arrecadatória do Município de São Leopoldo, visando dar maior importância na busca de recursos próprios e 

diminuir a dependência de repasses de outros entre públicos. 

Ressalta-se que a premiação descrita neste projeto somente será 

devida aos agentes fiscais de tributos pela efetiva elevação na arrecadação tributária.  

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 13 de abril de 2015. 

 
 
 

DANIEL DAUDT SCHAEFER 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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PROJETO DE LEI 

 
 

Institui o Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF e 

estabelece as diretrizes para a definição de metas de 

arrecadação e operacionais, visando à melhoria 
quantitativa, qualitativa e de resultados nas atividades 

tributárias e fiscais do Município. 

 

 

Seção I 

Do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, o Prêmio de 

Produtividade Fiscal – PPF, visando à melhoria quantitativa, qualitativa e de resultados nas atividades 

tributárias e fiscais do Município, mediante o incentivo ao alcance de metas de arrecadação e operacionais. 

§1º As metas serão fixadas por decreto, com base em estudos prévios da Comissão de Metas Tributárias e 

Fiscais – CMTF, que deverá ser constituída especialmente para esse fim, e terão periodicidade quadrimestral. 

§2º No dimensionamento das metas, tanto as de arrecadação como as operacionais, deverá considerar-se 

que o objetivo é o envolvimento de toda a equipe de servidores Fiscais Tributários. 

 

Art. 2º O Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF constitui parcela remuneratória de 

caráter temporário e variável a ser paga, mensalmente, aos servidores municipais titulares do cargo efetivo 

de Fiscal Tributário, lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, que estejam no exercício das atribuições 

próprias do cargo, no caso do alcance, considerado o resultado de toda a equipe, das metas coletivas de 

arrecadação e operacionais referidas no art. 1º. 

Parágrafo Único O Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF será devido durante o quadrimestre subsequente 

àquele em que tenha havido o alcance das metas coletivas de arrecadação e operacionais, e seu valor será 

definido, para cada um desses períodos, conforme os critérios estabelecidos nesta Lei. 

 

Seção II 

Das Metas de Arrecadação 

 

Art. 3º As metas de arrecadação serão definidas por quadrimestre, e consistirão na 

diferença nominal entre o valor efetivamente arrecadado no mesmo quadrimestre do exercício 

imediatamente anterior, devidamente corrigido, e o montante que a Administração almeja seja alcançado no 

quadrimestre vindouro. 
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§1º Considerar-se-á, tanto na composição do valor arrecadado no quadrimestre do exercício imediatamente 

anterior, como para a definição do montante que almeja a Administração seja alcançado no quadrimestre 

vindouro, as receitas provenientes dos seguintes impostos e taxas: 

I – Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; 

II – Taxa Ambiental de Coleta de Lixo; 

III – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; e 

IV – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 

§2º A correção de cada uma das receitas especificadas nos incisos do §1º, que compõem o valor total 

nominal arrecadado nos quadrimestres do exercício imediatamente anterior, para efeito do cálculo de que 

trata o caput, obedecerá aos seguintes índices: 

I – O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e a Taxa Ambiental de Coleta de Lixo, a variação da Unidade 

Padrão Municipal (UPM); 

II – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a variação do IPCA da Fundação Getúlio Vargas; 

e, 

III – O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a variação fixada pela FIPE-ZAP. 

§3º O valor nominal que a Administração almeja seja alcançado no quadrimestre subsequente, que permitirá 

o cálculo da diferença de que trata o caput, será fixado por decreto em até 30 dias antes do início de cada 

quadrimestre, e levará em conta os estudos prévios da Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF. 

§4º Não serão computadas, para nenhum efeito, as receitas auferidas através de decisões judiciais. 

 

Art. 4º A diferença, calculada conforme a regra do art. 3º corresponde ao valor integral 

da meta que, uma vez atingido, equivale a 800 (oitocentos) pontos. 

§1º Se o valor atingido for inferior ao correspondente ao integral da meta, o número de pontos será 

encontrado mediante a aplicação de regra de três simples. 

§2º No caso de o valor atingido superar ao correspondente ao integral da meta, não haverá acréscimo de 

pontos no quadrimestre, mas os excedentes, até o máximo de 250 (duzentos e cinquenta), serão 

computados para o fim da verificação do alcance da meta de arrecadação do quadrimestre subsequente. 

 

Seção III 

Das Metas Operacionais 

 

Art. 5º As metas operacionais serão definidas por quadrimestre, e consistirão em 

atividades mensuráveis objetivamente, compatíveis com as atribuições dos Fiscais Tributários, e cujo 

desenvolvimento contribua para a melhora quantitativa, qualitativa e de resultados das atividades tributárias 

e fiscais do Município. 
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Parágrafo único As metas operacionais a serem alcançadas pela equipe, e os pontos relativos a cada uma 

delas, serão fixadas, pormenorizadamente, por decreto, em até 30 dias antes do início de cada quadrimestre, 

e levarão em conta os estudos prévios da Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF. 

 

Art. 6º O alcance integral, pela equipe, das metas operacionais do quadrimestre, 

definidas conforme o art. 5º, equivale a 200 (duzentos) pontos. 

§1º O alcance parcial das metas do quadrimestre não refletirá na pontuação a ser considerada para o cálculo 

do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF. 

§2º A eventual superação das metas operacionais do quadrimestre não redundará em acréscimo de pontos, 

nem poderão estes vir a ser considerados no quadrimestre subsequente. 

 

Seção IV 

Do cálculo do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF 

 

Art. 7º O Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF será devido mensalmente aos servidores 

titulares do cargo efetivo de Fiscal Tributário, e pago durante o quadrimestre subsequente, conforme a 

pontuação obtida pela equipe de servidores no quadrimestre anterior, considerados os critérios dos arts. 3º 

a 5º desta Lei. 

 

Art. 8º O valor do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF, devido a cada servidor, será 

calculado observadas as seguintes etapas, de forma subsequente: 

I – Identifica-se o valor nominal, não corrigido, correspondente a efetiva arrecadação dos impostos e taxas, 

discriminados no art. 3º, §1º, I a IV, dos doze meses anteriores a cada quadrimestre, desprezando-se, na 

contagem dos doze meses, o imediatamente anterior ao do início do quadrimestre;  

II – Multiplica-se o valor encontrado por 0,00000356992% (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e 

noventa e dois centésimos de bilionésimos por cento), chegando-se, como resultado, ao valor em reais de 

cada ponto obtido pelo alcance das metas de arrecadação e operacionais; 

III – O valor mensal do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF, devido a cada servidor durante o quadrimestre 

subsequente, será encontrado pela multiplicação do total dos pontos obtidos pela equipe de servidores, no 

quadrimestre anterior, pelo valor de cada ponto. 

Parágrafo Único O valor máximo do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF é o decorrente a multiplicação do 

valor de cada ponto pelo total de 1.000 (mil) pontos, equivalente ao alcance integral da meta de 

arrecadação, que equivale a 800 (oitocentos) pontos, e o alcance, necessariamente integral, das metas 

operacionais, que equivale a 200 (duzentos) pontos. 
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Seção V 

Da Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF 

 

Art. 9º A Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF será composto por três 

servidores: 

I – O Secretário Municipal da Fazenda; e 

II – Dois servidores titulares do cargo efetivo de Fiscal de Tributos lotados e em atividade na Secretaria 

Municipal da Fazenda, escolhidos pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 10 A atuação, junto à Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF não será 

remunerada, e ocorrerá durante o horário de expediente da repartição, mediante convocação do seu 

Presidente. 

 

Art. 11 A Presidência da Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF será exercida 

pelo Secretário Municipal da Fazenda. 

 

Art. 12 Compete à Comissão de Metas Tributárias e Fiscais – CMTF: 

I – Realizar os estudos prévios, não vinculativos, que servirão de subsídio para elaboração dos decretos que 

deverão fixar, relativamente a cada quadrimestre, as metas de arrecadação e operacionais de que trata esta 

Lei; e 

II – Enviar, em tempo hábil, ao Prefeito Municipal, a lista de servidores fiscais tributários que serão 

beneficiados com o Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF no próximo quadrimestre, assim como o valor da 

vantagem, de modo a permitir que se operacionalize a ordem de pagamento a ser repassada ao Setor de 

Recursos Humanos. 

 

Seção VI 

Das Disposições Gerais e Finais 

 

Art. 13 O Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF, dada sua natureza remuneratória, 

compõe a remuneração de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

 

Art. 14 Nos casos de afastamento remunerado, conforme o Regime Jurídico do 

Município será acrescido à remuneração do servidor Fiscal Tributário a média dos valores percebidos a título 

de Prêmio de Produtividade Fiscal nos últimos doze meses. 

§1º Nos meses em que, por qualquer motivo, não tenha o servidor percebido o Prêmio de Produtividade 

Fiscal – PPF, o valor será apropriado como zero para cálculo da média. 
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§2º Nos meses em que o servidor permaneceu em afastamento remunerado, o valor do Prêmio de 

Produtividade Fiscal – PPF a ser considerado para cálculos futuros será o equivalente a média percebida. 

 

Art. 15 Nas férias e na gratificação natalina, o servidor Fiscal Tributário terá o reflexo 

integral ou proporcional, conforme o caso, da média dos valores percebidos a título de Prêmio de 

Produtividade Fiscal nos últimos doze meses. 

 

Art. 16 Esta Lei entra em vigor no primeiro mês do quadrimestre subsequente ao da sua 

publicação, permitindo o pagamento do Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF a partir do segundo 

quadrimestre subsequente ao da sua publicação.  

Parágrafo Único No primeiro quadrimestre subsequente ao da publicação desta Lei, presumir-se-á o alcance 

das metas de arrecadação e operacionais, ficando assegurado o pagamento, aos servidores Fiscais Tributários 

lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, que estejam no exercício das atribuições próprias do cargo, do 

Prêmio de Produtividade Fiscal – PPF o correspondente a 50% do valor do padrão A, do nível XII da tabela de 

vencimentos do Município. 

 

Art. 17 As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas a conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 18 Ficam integralmente revogadas as Leis Municipais número 5.584, de 24 de 

janeiro de 2005, 6.582 de 04 de abril de 2008, 6.872 de 27 de abril de 2009. 

 

Art. 19 Revogam-se os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Municipal número 5.153, de 

22 de outubro de 2002, e o artigo 1° da Lei Municipal número 7.717, de 06 de julho de 2012. 

 

 

São Leopoldo, 13 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

DANIEL DAUDT SCHAEFER 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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